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برعاية أمير عسير.. مدير الجامعة 
يدشن البرنامج الصحي التوعوي بثربان

الأميير  امللكي  ال�سمو  �ساحب  بييرعيياييية 
اأمر  عبدالعزيز،  بن  خالد  بن  في�سل 
اجلامعة،  مدير  افتتح  ع�سر،  منطقة 
الييداود،  عبدالرحمن  الدكتور  الأ�ستاذ 
م�ساء الأحد املا�سي، الربنامج ال�سحي 
مبركز  الييرابييع  والييتييوعييوي  والتثقيفي 
بح�سور  املييييجيييياردة،  ثيييربيييان مبييحييافييظيية 
حمافظها �سعد الرعيني، ورئي�س مركز 

ثربان، وعدد من قيادات املحافظة. 
�سعادته بخروج  عيين  اليييداود  وعييرب 
اجلييييامييييعيييية ميييين قييياعييياتيييهيييا اليييدرا�يييسييييييية 
وخميييتيييرباتيييهيييا، لييتيي�ييسييل اإليييييى مييثييل هييذه 
املييينييياطيييق، وقيييييييال: » اأنييييييا وزمييييائييييي يف 
نحاول  عندما  ن�سعد  جميعا  اجلامعة 
اأهيييداف  الييثييالييث ميين  الييهييدف  اأن نحقق 
اجلييامييعيية، وهيييو خييدميية املييجييتييمييع، بعد 

التعليم والبحث العلمي«.

 واأ�سار الداود اإلى اأن هذا الربنامج 
بداأته اجلامعة بفكرة ب�سيطة، وبف�سل 
عييلييى  اليييرابيييعييية  دورتيييييييه  اأ�يييسيييبيييح يف  اهلل 
اأن  اأمتنى   « واأ�ييسيياف:  املنطقة،  م�ستوى 
تكون  واأن  الربنامج  هييذا  دورة  ت�ستمر 
ف�سلية بدل من ال�سنوية ملا مل�سناه من 
تفاعل واهتمام من قبل امل�ستفيدين من 
من  اأن  موؤكدا  الربنامج«،  هذا  خدمات 
واجب اجلامعة تقدمي كل ما ت�ستطيع 
الييييداود  وجيييه  كييمييا  للمجتمع،  تييقييدميييه 
كلمة اخت�سها باأهايل حمافظة املجاردة 
نهاية  بييعييد  ت�سلنا  اأن  اأمتيينييى   « قييائييا: 
الربنامج انطباعاتكم واآراوؤكم لن�ستفيد 

منها يف الربنامج القادم«.
وكيل اجلامعة،  اأو�سح   من جانبه 
نييائييب امليي�ييسييرف اليييعيييام عييلييى الييربنييامييج، 
اأن  القحطاين  مرعي  الدكتور  الأ�ستاذ 

اجلييامييعيية تيينييظييم هيييذا الييربنييامييج للعام 
الييتييوايل يف جتييربيية فريدة  الييرابييع على 
ومييتييفييردة بييين اجلييامييعييات اليي�ييسييعييودييية، 
هييذه  املييواقييع لإقيياميية  اخييتيييييار  اأن  مبينا 
امليييليييتيييقيييييييات يييييجييييري وفييييييق مييي�يييسيييوحيييات 
متخ�س�سة،  ودرا�ييسييات  دقيقة،  ميدانية 
املوقع  على  امللتقى  يقت�سر  مل  وقيييال: 
والإدارات  املييدار�ييس  �سمل  بينما  املييحييدد 
مب�ساركة  ال�سحية،  واملراكز  احلكومية 
مبختلف  اجلييياميييعييية  ميينيي�ييسييوبييي  اأغيييليييب 

تخ�س�ساتهم واأدوارهم«.
امللتقى  اأن  اإليييى  الييقييحييطيياين  ونييبييه 
الرابع  والتوعوي  والتثقيفي  ال�سحي 
�ييسييامييا،  تخ�س�سيا  م�ست�سفى  ي�سمل 
ويييحييتييوي عييلييى جييامييعيية ميي�ييسييغييرة تقدم 
 378 اإلييييى  بييالإ�ييسييافيية  تييدريييبييييية،  دورات 

من�سطا خمتلفا.

حمافظ  بيييارك  ذاتيييه،  ال�سياق  يف 
حمييافييظيية املييييجيييياردة �ييسييعييد الييرعييييينييي 
اجليييييهيييييود احليييثيييييييثييية الييييتييييي تييقييدمييهييا 
اجلييييامييييعيييية واإقيييييييامييييييية هيييييييذا امليييليييتيييقيييى 
هذه  باأهمية  وا�ست�سعارها  باملحافظة 
والفائدة  بالنفع  تعود  التي  الييربامييج 
مقدما  املجتمع،  �ييسييرائييح  جميع  على 
�ييسييكييره مليييديييير اجلييامييعيية وميينيي�ييسييوبيييييهييا 

امل�ساركن بالربنامج.
ذلييك، جتول مدير اجلامعة  بعد 
وحمييييييافييييييظ املييييييييجيييييييياردة وعييييييييييدد ميين 
امليي�ييسييوؤوليين عييلييى اليييعيييييييادات املييرافييقيية 
مف�سا  �سرحا  وا�ستمعوا  للربنامج، 

عن اخلدمات املقدمة.

عبدالعزيز رديف
سعيد العمري إحصائيات موقع الجامعة

مقارنة أعداد زوار الموقع اإلليكتروني
مواهب من الجامعةلجامعة الملك خالد 2015

آل رحمة: غالء أسعار مهندسي األصوات 
يؤرق موهبتي

غاء اأ�سعار مهند�سي الأ�سوات هّم يوؤرق الطالب �سالح حمود اآل رحمة،  الذي ع�سق الإن�ساد منذ �سغره، ومار�سه 
بن اأفراد اأ�سرته، م�ستغا ت�سجيعهم ومناف�ستهم اإياه اأحيانا، يف �سقل مهارته.

الإذاعيييات  خييال  من  البتدائية  املرحلة  منذ  بييداأت   « فقال:  موهبته  ظهور  تاريخ  عن  حتييدث  رحمة  اآل 
املتو�سطة  املرحلة  اإلييى  انتقلت  ثم  وميين  مهاراتي،  تنمية  يف  كبر  اأثيير  املعلمن  لبع�س  وكييان  املدر�سية، 
يل  معن  خر  وكييان  الإ�سامي  لل�سباب  العاملية  للندوة  التابع  الييرواد  بنادي  امل�ساركة  يف  ووّفقت 
ورحات  خليجية  وملتقيات  مهرجانات  ف�سملت  م�ساركاته،  واأما  الإن�سادية«.  مواهبي  ل�سقل 
وبرامج  دعييوييية  ملتقيات  واأييي�ييسييا  الإ�ييسييامييي،  لل�سباب  العاملية  اليينييدوة  اخلارجية اأقامتها 
التلفزيونية مثل برنامج املقابي�س »٢« على قناة املجد، وقنوات اأخرى، اإ�سافة اإلى اأعمال 
له على »يوتيوب«. ويطمح اآل رجمة اإلى تقدمي اأعمال اإن�سادية يخدم بها اأمته ووطنه 

واأي�سا هويته وقيمه واأخاقه، ح�سب تعبره.
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اختتام البرنامج الصحي
التوعوي الرابع للجامعة..بمركز ثربان

اجلييياميييعييية ميييين قييياعييياتيييهيييا اليييدرا�يييسييييييية 
اإليييى مييثييل هييذه  وخمييتييرباتييهييا، لت�سل 
املييينييياطيييق، وقييييييال: »اأنييييييا وزمييييائييييي يف 
ن�سعد عندما نحاول  اجلامعة جميعا 
اأهييداف  من  الثالث  الهدف  نحقق  اأن 
بعد  املجتمع،  خييدميية  وهييو  اجلييامييعيية، 
الييعييلييمييي«.  واأ�سار  والييبييحييث  الييتييعييليييييم 
اليييداود اإليييى اأن هييذا الييربنييامييج بييداأتييه 
اهلل  وبف�سل  ب�سيطة،  بفكرة  اجلامعة 
اأ�سبح يف دورته الرابعة على م�ستوى 

املنطقة.
اأن ت�ستمر دورة  واأ�ساف: »اأمتنى 
هذا الربنامج واأن تكون ف�سلية بدل 
مييين اليي�ييسيينييوييية مليييا مليي�ييسيينيياه مييين تفاعل 
واهييتييمييام مييين قييبييل امليي�ييسييتييفيييييدييين من 
خييدمييات هيييذا الييربنييامييج«، مييوؤكييدا اأن 

عبدالعزيز رديف
سعيد العمري

مركز  يف  املييا�ييسييي،  اخلييمييييي�ييس   اختتم 
الربنامج  املييجيياردة،  مبحافظة  ثربان 
الرابع،  التوعوي  التثقيفي  ال�سحي 
برعاية   املا�سي،  الأحيييد  انطلق  الييذي 
في�سل  الأميير  امللكي  ال�سمو  �ساحب 
بن خالد بن عبدالعزيز، اأمر منطقة 
عيي�ييسيير، وافييتييتييحييه ميييديييير اجلييامييعيية، 
الأ�ييييسييييتيييياذ الييييدكييييتييييور عيييبيييداليييرحيييمييين 
الييييييداود، بييحيي�ييسييور حمييافييظ املييجيياردة 
ثربان  مركز  ورئي�س  الرعيني،  �سعد 
اآل خييلييبييان، وعيييدد ميين قيييييادات  يحيى 

املحافظة.
وعرب الداود عن �سعادته بخروج 

مييين واجييييب اجلييامييعيية تييقييدمي كيييل ما 
ت�ستطيع تقدميه للمجتمع.

اخت�سها  كلمة  اليييداود  وجييه  كما 
بييياأهيييايل حمييافييظيية املييييجيييياردة قييائييا: 
»اأمتنى اأن ت�سلنا بعد نهاية الربنامج 
انطباعاتكم واآراوؤكم لن�ستفيد منها يف 

الربنامج القادم«.
 من جانبه اأو�سح وكيل اجلامعة، 
نييائييب امليي�ييسييرف الييعييام على الييربنييامييج، 
الأ�ييسييتيياذ الييدكييتييور مييرعييي القحطاين 
اأن اجلامعة تنظم هذا الربنامج للعام 
الرابع على التوايل يف جتربة فريدة 
ال�سعودية،  اجلييامييعييات  بيين  ومييتييفييردة 
هذه  لإقامة  املواقع  اختيار  اأن  مبينا 
امليييليييتيييقيييييييات ييييجيييري وفيييييق ميي�ييسييوحييات 
ميدانية دقيقة، ودرا�سات متخ�س�سة.

العدد 169  |  21 ربيع الثاني 1437  |  31 يناير 2016أخبار الجامعة

بع�سها اإلى م�ست�سفى ع�سر املركزي، 
كما ت�سامن الربنامج مع املحتاجن 

وذوي الحتياجات اخلا�سة.
وبلغ عدد مراجعي العيادات اأكرث 
لي  56٢9  خ�سعوا  مراجعا   1160 ميين 
فقط  يومن  خييال  خمربيا  فح�سا 
ميين الييربنييامييج الييييذي �ييسييهييد حيي�ييسييورا 

كبرا وتفاعا من اأبناء املجاردة.
ا�ييسييتييقييبييل  اليييربنييياميييج  اأن  ييييذكييير 
�ييسيياعييات  ميينييذ  ال�سحية  الييعيييييادات  يف 
ال�سباح الأولى لليوم الأول، اأكرث من 
العيادات  و�سملت  م�ستفيدين،   ٢10
احليييا�يييسيييرة كيييا ميييين: عيييييييييادات طب 
الأ�ييسيينييان، وعيييييييادة اليي�ييسييميياد، وعيييييادة 
التخ�س�سية،  والعيادات  التمري�س، 
وعيييييييييادة اليي�ييسييكييري، بيييالإ�يييسيييافييية اإليييى 

على  امللتقى  يقت�سر  »مل  وقييال: 
املييدار�ييس  �سمل  بينما  املييحييدد  املييوقييع 
وامليييييراكيييييز  احليييكيييومييييييية  والإدارات 
من�سوبي  اأغييلييب  مب�ساركة  ال�سحية، 
اجلييياميييعييية مبييخييتييلييف تييخيي�ييسيي�ييسيياتييهييم 

واأدوارهم«.
حمافظ  بييارك  ذاتيييه،  ال�سياق  يف 
حمييافييظيية املييييجيييياردة �ييسييعييد الييرعييييينييي 
اجلييييهييييود احليييثيييييييثييية الييييتييييي تييقييدمييهييا 
اجلييييامييييعيييية واإقيييييييامييييييية هيييييييذا املييلييتييقييى 
هذه  باأهمية  وا�ست�سعارها  باملحافظة 
والفائدة  بالنفع  تعود  التي  الربامج 

على جميع �سرائح املجتمع.
وخييييييال الييييربنييييامييييج، اكييتيي�ييسييفييت 
نييييادرة من  الطبية حيييالت  الييطييواقييم 
الأمرا�س عاجلت كثرا منها وحولت 

عيييييييادات طيييب الأ�ييييسييييرة، وعيييييييادة طب 
ا�سطرابات  تاأهيل  وعيادة  الأطييفييال، 
الأذن الداخلية، وكذلك عيادة الطب 
اليينييفيي�ييسييي، وعيييييييادة تيياأهيييييل اإ�ييسييابييات 
الييييعييييظييييام، وعيييييييييييادة تييياأهيييييييل الييظييهيير 
واليييرقيييبييية، وعيييييييادة فييحيي�ييس اأميييرا�يييس 

الكبد، واملخترب، وال�سيدلية.
كييمييا قيييدم عيييدد مييين اجلييمييعيييييات 
اخلييييرييييية املييي�يييسييياركييية يف اليييربنييياميييج 
اليييدعيييم بييتييوفيير عيييييييييادات مييتيينييقييليية، 
بيييهيييدف تيييقيييدمي جييميييييع اخليييدميييات 
لها.  الييتييابييعيية  وامليييراكيييز  للمحافظة 
والعقاقر  الأدوية  ووفرت اجلامعة 
الطبية الازمة للمراجعن باملجان 
مييين خييييال اليي�ييسيييييدلييييية احلييا�ييسييرة 

مبقر الربنامج.
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ميييوزعييين كييياليييتيييايل: جيييراحييية الييفييم 
والأ�ييسيينييان )51 مييرييي�ييسييا(، والييعيياج 
التحفظي »احل�سوات« )1٢0مري�سا( 
وعيييييياج الييعيي�ييسييب واليييييطيييييوارئ )49 
 98( اللثة  اأمرا�س  وعيياج  مري�سا( 
ميييريييي�يييسيييا(، طيييب اأ�يييسييينيييان الأطيييفيييال 
اأكييرث  مييرييي�ييسييا(. ومت حتييويييل   113(
اإلييييييى كييلييييية طييب  ميييين 90 ميييريييي�يييسيييا 
اإلييى  حلاجتهم  بيياجلييامييعيية  الأ�ييسيينييان 
تييقيينيييييات  اأو  طيييوييييلييية  عيييييياج  فييييييرة 

متقدمة  ل�ستكمال عاجهم.

الربنامج  عيييييادات  مراجعي  عييدد  بلغ 
الرابع  والتثقيفي  والتوعوي  ال�سحي 
اليييييذي نييظييمييتييه اجلييياميييعييية، الأ�يييسيييبيييوع 
املا�سي، مبحافظة املجاردة،  اأكرث من 
1160 مراجعا خ�سعوا لي  56٢9 فح�سا 
خمييييربيييييا خيييييال يييييوميييين فيييقيييط ميين 
كبرا  ح�سورا  �سهد  الييذي  الربنامج 

وتفاعا من اأبناء املحافظة.
وبيييليييغ  عيييدد امليي�ييسييتييفيييييدييين ميين 
خال  الأ�ييسيينييان  طييب  كلية  منا�سط 
اليومن الأول والثاين  431 �سخ�سا 

وبيييليييغ عيييييدد عيييييييييادات الأ�يييسييينيييان 
عيادات  الربنامج  �سبع  يف  امل�ساركة 
جميييهيييزة بييكييامييل امليييعيييدات اليييازمييية، 
املتنقلة  الأ�سنان  �ساركت   �سيارة  كما 
اأول  لييلييجييامييعيية، يف  امليييوفيييرة حييديييثييا 

مهمة لها.
عييلييى عيادتي  اليي�ييسيييييارة  وحتييتييوي 
اأ�ييييسيييينييييان ميييتيييكييياميييلييية وجيييييهييييياز اأ�يييسيييعييية 
التقنيات  بيياأحييدث  جمهزة  بانورامية 
اليييعييياملييييييية يف جمييييييال طييييب وجييييراحيييية 
الييفييم والأ�ييسيينييان لي�سل بييذلييك الييعييدد 

الإجييمييايل لييعيييييادات الأ�ييسيينييان اإليييى 10 
عيييييييادات جمييهييزة بييكييامييل جتييهيييييزاتييهييا 
مثل  ومتنقلة  ثابتة  اأجهزة طبية  من 
اأجهزة التعقيم، بالإ�سافة اإلى  اأجهزة 
الطبية  الييطييوارئ  وجتهيزات  الأ�سعة 

بكامل طواقمها الفنية.
من  امل�ستفيدين  عييدد  اأن   يذكر 
العيادات ال�ساملة الأخرى جتاوز  600 
م�ستفيد، و130مراجعا لعيادة العيون 
اليييتيييي تيي�ييسييرف عييليييييهييا جييمييعييييية عيينيياييية 

بالتعاون مع اجلامعة.

1160 مراجعا و 35 محاضرة

وقام  الربنامج،  مقر  خلبان  اآل  يحيى 
بييجييوليية عييلييى اليييعيييييييادات، جمييريييا عييددا 
تقدمها  التي  الطبية  الفحو�سات  من 
�سعادته  عيين  وعييرب  امل�ساركة،  الييعيييييادات 
بهذه اخلدمات، قائا: » اأقدم جلامعة 
امللك خالد اأ�سمى اآيات ال�سكر والعرفان 

وجييييييد بييييرنييييامييييج اجلييييامييييعيييية اليي�ييسييحييي 
مبركز  الييرابييع  والييتييوعييوي  والتثقيفي 
غرب  �سمال  املجاردة  مبحافظة  ثربان 
منطقة ع�سر، اإقبال كبرا من اأهايل 

املحافظة واملراكز التابعة لها.
وحييي�يييسييير رئييييييي�يييس مييييركييييز ثيييربيييان 

اأهايل مركز ثربان، على  با�سمي وا�سم 
اإقيييياميييية هييييذا اليييربنييياميييج اليييييذي يييهييدف 

لتقدمي خدماته وخرباته للمجتمع«.
احليي�ييسييور   « خييلييبييان:  اآل  واأردف   
كيييثيييييييف جييييييدا مييييين اأهيييييييييايل حمييافييظيية 
لييهييا، وعييدد  التابعة  امليييجيييارده، واملييراكييز 

مييين املييحييافييظييات املييييجيييياورة لييهييا، وهيييذا 
دليل على جناح الربنامج الذي يعك�س 
مدى احرافية القائمن عليه وكفاءة 

الكوادر العاملة به«.
ميين جهتم، عييرب عييدد ميين اليييزوار 
عييين �ييسييعييادتييهييم بييياإقيييامييية اليييربنييياميييج يف 
املركز  اأن  الييى  م�سرين  ثييربييان،  مركز 
وامليينيياطييق املييجيياورة لييه يف حيياجيية ما�سة 
الربنامج،  يقدمها  التي  اخلدمات  اإلى 
وبييييييالأخيييييي�ييييييس اخلييييييدمييييييات الييي�يييسيييحييييييية 
الييتييخيي�ييسيي�ييسييييية الييتييي تييقييدم مييين خييال 

عيادات اجلامعة.
واأكيييييد وكيييييل مييتييو�ييسييطيية الأجيييييييال 
وثيييانيييويييية الإمييييييام اليييبيييخييياري بيييرثبيييان، 
الكثيف  الإقييبييال  اأن  الييعييميياري  هنيدي 
دليا  اإل  لي�س  املييخيييييم  ي�سهده  اليييذي 
قاطعا على جناح الربنامج، بينما اأبدى 
امليييواطييين جييابيير اليي�ييسييهييري، مييين اأهيييايل 
ا�ستمرار  يف  رغبته  املييجيياردة،  حمافظة 
اأو متييديييد فيييرة اإقيياميية الييربنييامييج، ملا 
حققه من جناح يف اخلدمات ال�سحية 
اليييتيييي يييقييدمييهييا لييلييمييحييافييظيية وامليييراكيييز 

التابعة لها.
يذكر اأن اإقامة الربنامج يف دورته 
الرابعة، مت بناًء على درا�سات وم�سوحات 
�سابقة اأو�سحت مدى احتياج املحافظة 

اإلى اإقامة هذه الفعاليات.

..وإقبال كثيف على البرنامج

ت�سعدنا دائما جناحات اجلامعة يف العملية التعليمية اأو البحث 
العلمي، ولكن �سعادتنا تت�ساعف يف اأحد اجلوانب املهمة التي 
تلك  وحتييديييدا  املجتمع،  خييدميية  وهييو  اجلييامييعيية،  فيها  تن�سط 
اخلدمات التي تقدمها اجلامعة للمواطن مبا�سرة ويف مكان 
خييالييد من  املييلييك  اأن مكن جامعة  على  اهلل  ونحمد  وجييييوده.  
تقيمه  الذي  والتوعية  والتثقيفية  ال�سحية  الربامج  م�سروع 

يف خمتلف حمافظات ومراكز املنطقة.
ورعاية �ساحب ال�سمو امللكي الأمر في�سل بن خالد بن 
التثقيفي  ال�سحي  للربنامج  اأمر منطقة ع�سر  عبدالعزيز 
اأعطت  املييجيياردة  ثييربييان مبحافظة  الييرابييع مبييركييز  الييتييوعييوي 
اأهمية م�سافة من الهتمام والرعاية ملثل هذه املنا�سبات التي 

تقيمها اجلامعة.
 و�سجلت اجلامعة جناحا جديدا يف تنظيم هذه الربامج، 
نقل  وهييي  منها،  املييرجييوة  الييفييائييدة  احلييمييد-  وهلل  حققت-  اإذ 
اجلامعة مبا متتلكه من خدمات �سحية وبرامج توعوية اإلى 
اإلييى مثل هذه  اإلييى مناطق حتتاج  خييارج اجلامعة، وحتييديييدا 

اخلدمات.
تلك  وبيينييات  اأبيينيياء  مييع  وجييودنييا  هييي  احلقيقية  و�سعادتنا 
كل  لهم  ونقدم  احتياجاتهم  مع  نتعاي�س  واملحافظات  املراكز 
ما يحتاجون اإليه من ك�سوفات وت�سخي�سات طبية وعاجات 
بع�س  يف  املييركييزي  ع�سر  م�ست�سفى  اإلييى  اإحيييالت  اأو  مبا�سرة 
يف  هي  �سعادتنا  اأن  كما  ذلييك.  ت�ستلزم  التي  الطبية  احلييالت 
تقدمي حما�سرات توعوية وثقافية ودورات متخ�س�سة خال 
اأ�سبوع كامل، اإذ اأقيمت هذه الفعاليات يف الكثر من الأماكن 
حكومية  واأجهزة  واإدارات  والبنات  للبنن  مدار�س  بينها  من 

وقطاعات خا�سة.  
وما يزيدنا ابتهاجا هو ال�سدى الطيب الذي تركه هذه 
الربامج لدى املواطنن واملقيمن يف تلك املراكز واملحافظات، 
والرحيب والثناء على تلك اخلدمات، وهذا - با �سك- جناح 

لربناجمنا ال�سحي والتوعوي الرابع.
 وكنت قد ذكرت يف كلمة عند افتتاح الربنامج اأن النجاح 
ال�سنوي  الييربنييامييج  اليييذي حققته اجلييامييعيية ميين خيييال هيييذا 
تنظيمه  يتم  ف�سلي،  برنامج  اإلييى  يتحول  بيياأن  نفكر  يجعلنا 
مرتن يف العام، وهذا ما �سن�سعى اإليه يف الفرة املقبلة بحول 

اهلل تعالى.
التنظيمية  اللجنة  والزميات يف  الزماء  اأ�سكر  وختاما 
وامل�ساركات من من�سوبي  امل�ساركن  الأخييرى وجميع  واللجان 
اجلامعة وطابها متمنيا دوما اأن حتقق اجلامعة ر�سالتها يف 

خدمة املجتمع على اأف�سل م�ستوى.

رؤية

البرنامج الرابع

أ. د. عبدالرحمن بن حمد الداود



أخبار الجامعة

تسعة تخصصات دقيقة ضمن تثقيفي المجاردة
عبدالعزيز رديف

وفرت اجلامعة عرب برناجمها ال�سحي 
الييذي  اليييرابيييع،  والتثقيفي  والييتييوعييوي 
تييقيييييمييه يف ميييركيييز ثييييربييييان مبييحييافييظيية 
من  تخ�س�سيتن  عيييييادتيين  امليييجييياردة، 
وتييغييطييي  املييخيييييم،  يف  �سمن العيادات 
الربنامج  العيادتان طوال فرة  هاتان 
تيي�ييسييعيية تييخيي�ييسيي�ييسييات دقيييييقيية يف املييجييال 

الطبي.
يف  التخ�س�سية  العيادات  و�سملت 
اجللدية،  الأمرا�س  عيادة  الأول  اليوم 
خ�س�س  بينما  النف�سي،  للطب  وعيادة 
ثييياين اأيييييام الييربنييامييج لييعيييييادة اأمييرا�ييس 
املخ  اإلى عيادة جراحة  بالإ�سافة  الدم، 

والأع�ساب.
العيادات  الثالث قدمت  اليوم  ويف 
الييتييخيي�ييسيي�ييسييييية خييدميياتييهييا عيييرب عيييييادة 
وعيييييييادة  واحلييينيييجيييرة،  والأذن  الأنييييييف 
جراحة العظام واملفا�سل، كما خ�س�س 
ال�سدرية،  لعيادة  الربنامج  اأيييام  رابييع 
اأيييي�يييسييياً.  واحلييينيييجيييرة  والأذن  والأنيييييييف 
اأميييا اآخييير اأيييييام الييربنييامييج فييقييدمييت فيه 
عرب  خدماتها  التخ�س�سية  الييعيييييادات 
عيادة اأمرا�س امل�سالك، واأخرى تخت�س 

باأمرا�س القلب وال�سراين.
يذكر اأن اجلامعة متيزت عن باقي 
تقدمي  جمييال  يف  ال�سعودية  اجلامعات 
وتعد  للمجتمع،  ال�سحية  اخلييدمييات 
اأكييرث من٢0  الأولييى التي مت فيها فتح 
ومتنقلة  متخ�س�سة  ا�ست�سارية  عيادة 

لتغطي التخ�س�سات الطبية كافة.

تحويل 10 حاالت إلى مستشفى عسير
املييقيييييم  اأن  واأو�ييييسييييح عييبييد احلييميييييد 
وهو  الييربنييامييج  عيادة   ح�سر  اليي�ييسييوداين 
عند  �سديد  كهربائي  التما�س  من  يعاين 
ارتدائه املاب�س، الأمر الذي جعله يبحث 

عن ال�سبب وراء ذلك طويا.
اأنه  ات�سح  والتدقيق  الفح�س  وبعد 
يعاين من �سغط يف الع�سب على م�ستوى 

الفقرة القطنية اخلام�سة.
املييرييي�ييس لعيادة  وقيييال: »مت حتييويييل 
العاج الطبيعي ومت  اإجراء الفحو�سات 
الييييازميييية ليييه و�يييسيييرف اليييعييياج امليينييا�ييسييب 

حلالته«.
يف �سياق مت�سل، مت حتويل مري�س 
واملراجع  املييركييزي.  ع�سر  مل�ست�سفى  اآخيير 
يييييعيييياين مييييين اأمييييييرا�ييييييس ميييزمييينييية »�ييسييكيير 
و�سغط«، كما يعاين من ت�سخم يف اأ�سفل 
البطن وتقرحات جلدية �سديدة. واأو�سح 

وسعيد العمري

حولت العيادات امل�ساحبة لربنامج ثربان 
مليي�ييسييتيي�ييسييفييى ع�سر  اأكييييرث مييين 10 حييييالت 
املركزي ب�سبب احتياجها اإلى عناية طبية 

فائقة ومتقدمة.
ا�ست�ساري  اكت�سف  اأخييرى،  جهة  من 
اليييعييياج الييطييبيييييعييي بيياجلييامييعيية الييدكييتييور 
�سمن  ح�سوره  اأثيينيياء  عبداحلميد  ر�ييسيياد 
اليييطيييواقيييم الييطييبييييية املييييوجييييودة بييربنييامييج 
والتوعوي  والتثقيفي  ال�سحي  اجلامعة 
معاناة  وراء  احلييقيييييقييي  اليي�ييسييبييب  اليييرابيييع، 
ميييقيييييييم �ييييييسييييييوداين يييييعيييياين مييييين �ييسييدميية 
كهربائية  �سديدة عندما حتتك ماب�سه 
جيي�ييسييده،  ميين  معينة  مبييواقييع  حيييييذاوؤه  اأو 
جتييييربه عييلييى عييييدم اليييقيييدرة عييلييى ارتييييداء 

ماب�سه.

الييتييقييرييير اأن املييرييي�ييس يييعيياين ميين وجييود 
الأمر   ،GIAUT WARTS كبر«  »اأثلول 

الذي ا�ستدعي حتويله.
الطبية  الطواقم  اأفييراد  بع�س  وزار 
بع�س املر�سى مبنازلهم، ومنها زيارة اإلى 
احتياجها  ات�سح  ال�سن  يف  كبرة  �سيدة 
املركزي  ع�سر  م�ست�سفى  اإلييى  للتحويل 
بيي�ييسييبييب ال�يييسيييتيييبييياه بيياإ�ييسييابييتييهييا بيييييورم  يف 

البنكريا�س.
وكييانييت هيينيياك زييييارة اأخيييرى ملري�س 
يعاين من ه�سا�سة يف العظام، ومت �سرف 
بينما حولت طفلة  لييه،  الازمة  الأدويييية 
الأنييف  عيييييادة  اإلييى  �سنوات  خم�س  عمرها 
ع�سر  مبيي�ييسييتيي�ييسييفييى  واحلييينيييجيييرة  والأذن 
املركزي، لكونها تعاين من ورم يف مقدمة  
على  و�سغط  اآلم  من  الرقبة،  وت�ستكي 

احلنجرة، و�سعوبة يف البلع.

دورات تدريبية لمعلمي اإلنجليزية 
عبدالعزيز رديف

الذي  الرابع  والتوعوي  والتثقيفي  ال�سحي  اجلامعة  برنامج  فعاليات  �سمن  تدريبة،  دورات  ثاث  والرجمة  اللغات  كلية  اأقامت 
يقام مبركز ثربان  مبحافظة املجارده، م�ستهدفة من خالها معلمي اللغة الإجنليزية يف مراحل التعليم العام البتدائي واملتو�سط 

والثانوي باملحافظة واملراكز التابعة لها.
واخت�ست الدورة التي قدمها عميد اللغات والرجمة الدكتور عبد اهلل اآل ملهي، مبو�سوع ا�ستخدام اخللفية املعرفية يف تدري�س 
كتب  با�ستخدام  ثانية،  كلغة  الإجنليزية  اللغة  يف  القراءة  تدري�س  كيفية  على  ركييزت  الييدورة  اأن  ملهي  اآل  واأو�سح  الإجنليزية.  اللغة 

ال�سفوف التعليمية يف مراحل التعليم العام، قبل اأن تختتم بالإجابة عن ت�ساوؤلت احل�سور.
من جهته قدم ع�سو هيئة التدري�س بالكلية الدكتور اإيهاب بدر الدين دورة تدريبية اأخرى بعنوان »التاأثر ال�سلبي والإيجابي 
للغة الأم )العربية( على تعلم وا�ستخدام اللغة الإجنليزية«، اإلى جانب دورة ثالثة قدمها ع�سوا هيئة التدري�س الدكتور فاروق حجي 

والدكتور ماثيو بول، وتناول فيها طرق ا�ستخدام و�سائل التوا�سل الجتماعي )التكنولوجيا احلديثة( يف تدري�س اللغة الإجنليزية.
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الطواقم الطبية
تكتشف حالتين نادرتين 

  سعيد العمري

اكت�سفت عيادة الأنف والأذن واحلنجرة امل�ساركة �سمن برنامج اجلامعة ال�سحي 
ملري�سن  نييادر  مر�س  حالة  املييجيياردة  مبحافظة  الييرابييع  والتوعوي  والتثقيفي 
يعانيان من داء »منيرز« Meniere's Disease، وهو مر�س مزمن ناجت 

من خلل يف وظيفة الأذن الداخلية.
الدكتور  املر�س،  التطبيقية، مكت�سف  الطبية  العلوم  واأو�سح  عميد كلية 
خالد الأحمري اأنه ح�سر العيادة اأحد املراجعن الذين يعانون من دوار واألآم 
منذ ع�سر �سنوات وبعد ت�سخي�س احلالة واإجراء الفحو�سات املخربية الازمة 

تبن اأن املري�س يعاين من مر�س منيرز.
واأو�سح الأحمري اأن هذا املر�س ياأتي على �سكل ا�سطرابات ت�سيب الأذن 
الداخلية؛ مما يوؤدي اإلى حدوث اختالت يف ال�سمع والتوازن يف اجل�سم، وقد 

ي�ساب الإن�سان بهذا املر�س يف اأي مرحلة عمرية من حياته.
اأو قد  اأذنييا واحييدة وهو املنت�سر،  واأ�ساف الأحمري »هييذا الييداء قد ي�سيب 
ي�سيب كلتيهما معا، وما يو�سح الإ�سابة بهذا املر�س �سعور املري�س بالمتاء 
يف الأذن امل�سابة، وعادة ما يوؤدي هذا الداء اإلى فقدان ال�سمع خال �سنوات من 
الإ�سابة،  وتبعا لاإح�سائيات الطبية فاإن اأكرث من 15 % من الفئات العمرية 
الواقعة بن ٢0-50 ي�سابون بهذا الداء«، م�سرا اإلى اأن كا اجلن�سن )الذكور 
والإناث( يتعر�سان لهذا الداء دون اختاف يف الأعداد امل�سجلة اإح�سائياً بينهما.
وذكر الأحمري اأنه مت اإعطاء املري�س العاج املنا�سب، وحتويله اإلى عيادة 
الوقائية  بالإر�سادات  وتوجيهه  املنا�سبة  الإجيييراءات  لتخاذ  بامللتقى  الأع�ساب 

الازمة.
وتاأتي اأعرا�س هذا املر�س على �سكل نوبات مفاجئة دون اأي اإنذار م�سبق 
عييدة مبعدل  �ساعات  اإلييى  دقيقة   ٢0 ميين  ي�ستمر  قييد  حيياد  دوار  بييحييدوث  تتمثل 
يراوح بن �ساعتن اإلى اأربع �ساعات لكل نوبة، وطنن الأذن، واأحيانا ال�سعور 

بالمتاء اأو ال�سغط يف الأذن .
واكت�سب هذا الداء ا�سمه ن�سبة اإلى العامل الفرن�سي، طبيب الأنف والأذن 
واحلنجرة »برو�سرب منير« ، الذي �سخ�س املر�س عام 1860. وعلى الرغم من 
اأن مر�س منرز حالة مزمنة، فاإن هناك عاجات خمتلفة ميكن اأن ت�ساعد يف 

تخفيف الأعرا�س وتقلل من تاأثر املر�س يف حياة الفرد على املدى الطويل.

محاضرات توعوية
وعلى خط مواز، اأقيم �سمن الفعاليات اأكرث من 35 حما�سرة بعدد من اجلوامع 

والإدارات واملراكز احلكومية ومدار�س البنن والبنات.
واأو�سح من�سق الكلية بالربنامج الدكتور حممد الراجحي اأن املحا�سرات 
قري�س  بن  �سقر  وثانوية  حيان،  بن  جابر  وثانوية  التحفيظ،  بثانوية  اأقيمت 
باملجاردة، وثانوية امللك عبداهلل بخاط وثانوية حبيب بن زيد بختبه، وثانوية 
الرازي بحيد عب�س، وثانوية عمار بن يا�سر، وثانوية ابن حيان، وثانوية الإمام 
البخاري برثبان، وثانوية اليمامة ببارق، وثانوية الفاح بثلوث املنظر، وثانوية 
ببارق  املنيظر  وثانوية  بييبييارق،  نافع  بيين  عقبة  وثانوية  )بيينييات(،  املنظر  ثلوث 
اأقيمت  التي  املحا�سرات  اإلييى  بالإ�سافة  )بنات(،  الأولييى  بييارق  وثانوية  )بنات( 
مبقر ال�سرطة واملرور والدفاع املدين وال�سجن والبلدية باملجاردة، وحما�سرة 

اأخرى ب�سرطة بارق، اإ�سافة اإلى املحا�سرات التي اأقيمت بجوامع املحافظة.
امل�سلم  ال�سباب  اأهمها: موقف  املو�سوعات،  املحا�سرات عددا من  وتناولت 
من الفنت، وال�سباب اأمام ال�سبهات وال�سهوات، وفتنة التكفر والتفجر، والأمن 
الفكري:  والغزو  عليها،  واملحافظة  الأميين  ونعمة  واأ�سبابه،  �سرورته  الفكري: 
خييطييره واأ�ييسييبييابييه وعيياجييه، و�ييسييور ميين اإعييجيياز الييقييراآن وال�سنة، والنييحييرافييات 
واأي�سا  وال�سهوات،  ال�سبهات  بن  وال�سباب  عاجها،  وطييرق  وخطرها  الفكرية 
والأمييانيية  العمل  واإتييقييان  الن�سوح،  والييتييوبيية  واليي�ييسييهييوات،  ال�سبهات  بيين  الييفييتيياة 
وامليي�ييسييوؤولييييية، وطيياعيية ويل الأمييير وثييمييرتييهييا، وحييرميية اليييدم وامليييال والأعيييرا�يييس، 

واملواطنة وحقوقها وواجباتها.
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سعيد العمري

للبنات  والآداب  الييعييلييوم  كييلييييية  تيينييظييم 
الأول  الييعييلييمييي  »املييلييتييقييى  بيياجلييامييعيية، 
�سيعقد  الذي  والآداب«،  العلوم  لكليات 
خال الفرة من 14 – 15 من جمادى 

الآخرة املقبل.
وتييييي�يييييسيييييميييييل حميييييييييييييياور املييييلييييتييييقييييى 
مناهج  الجتاهات احلديثة يف تطوير 
الييلييغيية الإجنييليييييزييية، وعيييليييوم احلييا�ييسييب 
ونيييظيييم امليييعيييليييوميييات، بيييالإ�يييسيييافييية اإلييييى 
ال�ييسييراتيييييجيييييات احلييديييثيية يف طييرق 
تدري�سهما، والتحديات التي تواجهها، 
واحليييليييول املييقييرحيية لييلييتييغييلييب عييليييييهييا، 
لأع�ساء  ناجحة  جتارب  عر�س  واأي�سا 
هيئة تدري�س هذه املناهج، كما �سي�سمل 
املييلييتييقييى الأبيييحييياث الييعييلييمييييية احلييديييثيية 

يف جمييييال الييلييغيية الإجنييليييييزييية وعييلييوم 
احلا�سب ونظم املعلومات.

واأعلنت الكلية عددا من ال�شروط 
بامللتقى، منها:  امل�ساركة   للراغبن يف 
تقدمي ملخ�س البحث اأو ورقة العمل 

بيييالأ�يييسييياليييييييب  املنهجية  الييتييقيييييد  مييييع 
الييعييمييل،  واأوراق  اليييبيييحيييوث،  كييتييابيية  يف 
العمل  ورقيية  اأو  البحث  يكتب  وكييذلييك 

.word ب�سيغة
الأولييى  ال�سفحة  يف  يكتب  واأي�سا 
البحث  عنوان  العمل  ورقيية  اأو  للبحث 
واملييييحييييور الييييييذي ييييينييييدرج حتيييتيييه وا�يييسيييم 
الباحث، ووظيفته وجهة العمل،  على 
اأو  الييبييحييث  �سفحات  عيييدد  يييتييجيياوز  األ 
تر�سل  بينما  �سفحة،   30 العمل  ورقيية 
امليي�ييسيياركييات اإلييييى اليييربييييد الليييكيييروين 

للملتقى:
. blank«afas2016@kku.edu.sa
الييرابييط  حيييددت  الكلية  اأن  يييذكيير 
امليييييزييييييد ميين  لييييلييييراغييييبيييين يف  اليييييتيييييايل 

التفا�سيل واملعلومات.
http://afas.kku.edu.sa

الإجنليزية،  باللغة  واحييدة  �سفحة  يف 
مع  اليييورقييية  اأو  املييلييخيي�ييس  ييير�ييسييل  واأن 
اإلكرونيا  الذاتية  ال�سرة  من  ن�سخة 

.word ب�سيغة
ن�سخ  ثيياث  ميين  يقدم  واأي�سا  اأن 

علوم وآداب البنات تنظم الملتقى العلمي األول

»الفطريات والتركيبات« و«الصدفية« حققا المركز األول
32 ملصقـا علميـا و 87 طبيبا

في اللقاء التاسع لطب األسنان
عبدالعزيز رديف

نيييييابيية عيين مييدييير اجلييامييعيية الأ�ييسييتيياذ 
الييييدكييييتييييور عيييبيييد اليييرحيييمييين اليييييييداود، 
افييتييتييح عييميييييد كييلييييية طيييب الأ�يييسييينيييان 
اللقاء  ال�سهراين،  اإبراهيم  الدكتور 
وطبيبات  لأطيييبييياء  الييتييا�ييسييع  الييعييلييمييي 
المتياز بالكلية، وذلك يوم الثاثاء 
1437/4/9 بيييييييامليييييييدرجيييييييات امليييركيييزيييية 

بيياجلييامييعيية. و�ييييسييييارك يف اليييليييقييياء 87 
طبيبا وطبيبة امتياز، بح�سور نخبة 

من اأع�ساء هيئة التدري�س.
كما مت خييال الييلييقيياء عيير�ييس3٢ 
مييليي�ييسييقييا خيييا�يييسيييا بيييياأبييييحيييياث عييلييمييييية 
واإكييلييييينيييييكييييية اخيييتييير ميينييهييا ثيياثيية 
اإ�سافة  المييتييييياز،  لأطييبيياء  مل�سقات 
مقدمة  اأخييرى  مل�سقات  ثاثة  اإلييى 
ميييين طيييبيييييييبيييات المييييتييييييييياز كيياأفيي�ييسييل 

المتياز،  طبيبات  جانب  يف  اأمييا 
مل�سق  الأول  امليييركيييز  عييلييى  فييحيي�ييسييل 
بيياأمييرا�ييس  ال�سدفية  بعاقة  خييا�ييس 
الفم، ويف املركز الثاين ناق�س املل�سق 
الدم  ال�سكر يف  ارتفاع ن�سبة  مو�سوع 

وتاأثره على التخدير.
ملل�سق  فذهب  الثالث  املركز  اأما 
امليكانيكية  الأبييعيياد  بييدرا�ييسيية  اخت�س 

وتقومي الأ�سنان.

عر�سها.  مت  التي  العلمية  املل�سقات 
املييخييتيي�ييس مب�سكات  املييليي�ييسييق  وحييقييق 
الأول  املركز  والركيبات  الفطريات 
يف جانب اأطباء المتياز، بينما حقق 
امليييركيييز اليييثييياين مييليي�ييسييق حتييييدث عن 
املنطقة  الييفييم يف  �ييسييرطييان  مييو�ييسييوع 
اجلنوبية على مدى ال�سنوات الع�سر 
امليييا�يييسييييييية، ويف امليييركيييز اليييثييياليييث جيياء 

املل�سق الذي اخت�س بالتخدير.

عميدة المجتمع ترسم
15 طريقة لمحاربة لإلرهاب

ساره القحطاني 

طرحت عميدة كلية املجتمع باجلامعة، 
الدكتورة منرة اأبو حمامة، 11 طريقة 
لييلييتيي�ييسييدي لييياإرهييياب. وقييياليييت يف هييذا 
اليي�ييسيياأن: »يييكيياد يييكييون الإرهيييياب اأهيييم ما 
ول  الييراهيين  الييوقييت  يف  املجتمع  ي�سغل 
ذكره؛  املجال�س من  يخلو جمل�س من 
لأنه اأ�سبح ظاهرة تهدد ال�سلم والأمن 
الأرواح  ويييحيي�ييسييد  املييجييتييمييعييات،  داخييييل 
اإلييى  اأحيييييانييا  ويييقييود  املمتلكات  ويييخييرب 

العنف ب�ستى اأنواعه.
ول �سك يف اأن هناك اأ�سبابا توؤدي 
اإليييييى هييييذا الييعييمييل امليي�ييسيين كييالييتييطييرف 
والييغييلييو يف الييدييين، وهيييو مييا يق�سد به 
اخلروج عن الو�سط والتطرف يف فهم 
بالفكر  يييبييداأ  اليييذي  وتطبيقه  الييدييين 
ليتجاوز حيزه ويظهر يف �سورة تهديد 
اأو ممييار�ييسييتييه �سد  الييعيينييف  مبييمييار�ييسيية 
الدولة اأو املجتمع �سواء ب�سكل فردي اأو 

يف �سورة تنظيم وي�سمى اإرهاب«.
واأ�يييسيييافيييت »نيي�ييسييتييطيييييع اليييقيييول اإن 
ولي�س كل متطرف  اإرهيياب تطرف  كل 
اإرهييابيييييا؛ فيييالإرهييياب هييو جتييياوز الفكر 
بالقتل  العنيف  الييفييعييل  اإليييى  املييتييطييرف 

والتهديد والتخريب ونحو ذلك«. 
واأكدت اأن اجلهل بالعلم ال�سرعي 

ييييييوؤدي اإلييييى فيي�ييسيياد يف اليييديييين والييدنيييييا 
واأ�سباب  ال�سرعية  بالن�سو�س  واجلهل 
الييينيييزول واليينييا�ييسييخ وامليينيي�ييسييوخ واجلييهييل 
املت�سابهة  اليينيي�ييسييو�ييس  بيين  بييالييتييفييرقيية 
وامليييحيييكيييمييية واجلييييهييييل بييياأحيييكيييام اليييديييين 
النا�س  اأحيييوال  تيييدور بع�سها مييع  الييتييي 
ذلك  ونحو  واملييكييان،  الزمان  واختاف 
ميين اأ�ييسييبيياب منييو الإرهيييييياب بييالإ�ييسييافيية 

لدعاء خدمة الإ�سام.
وتيييابيييعيييت »يييعييتييقييد امليييتييي�يييسيييدد اأنييييه 
يييقييدم خييدميية ليياإ�ييسييام واأنييييه ين�سره 
الظن  �ييسييوء  عيين  ف�سا  رايييتييه  ويظهر 
والطعن  العلماء  وبخا�سة  باملخالف 
باعوا  �سلطان  علماء  واعتبارهم  فيهم 
الييدنيييييا؛ فعندما  ميين  بعر�س  اآخييرتييهييم 
املت�سددون جمال�سة العلماء الرا�سخن 
وامل�سهود لهم بالعلم ال�سرعي واعتمدوا 
على اأنف�سهم على فهم بع�سهم اأو على 
قراءة بع�س الكتب دن فهم ووعي ظهر 
ال�سن  يف  �سغار  اأغلبهم  لأن  الإرهييياب؛ 
اأهله؛  من  ال�سرعي  العلم  يتلقوا  ومل 
لييذلييك �ييسييلييوا واأ�ييسييلييوا وانييحييرفييوا عن 

الطريق امل�ستقيم«.
ملييحيياربيية  طيييرييييقييية   15 واأوجيييييييييدت 

الإرهاب قبل اأن يبداأ وهي:
بييالييعييلييم  �ييييييسييييييرورة الهييييتييييمييييام   •
من  اأخيييذه  على  واحليييث  ال�سرعي 

يييو�ييسييحييون لييليينييا�ييس اليييديييين احلييق 
الذمة  اأهييل  حقوق  لهم  ويبينون 

واملعاهد و�شروط وجوب اجلهاد.
اأبناءهم  الآبييياء  مراقبة  اأهمية   •

ومن ي�ساحبون وما اإلى ذلك. 
• حث الآباء والأمهات على تن�سئة 
وغر�س  اجليييييدة  التن�سئة  الأبيينيياء 
الييقيييييم والأخيييييياق الإ�ييسييامييييية يف 

نفو�سهم.
اختيار  ح�سن  على  الأبيينيياء  حييث   •
حتمل  على  وتعويدهم  الأ�سحاب 

امل�سوؤولية.
واملخيمات  الأنييدييية  دور  تفعيل   •
الدعوية والك�سفية والربامج التي 

ت�سغل ال�سباب مبا يفيد وينفع.
اأخييييييطيييييياء اجلييييميييياعييييات  اإبيييييييييييراز   •

الإ�سامية والتحذير منها.
• �سرورة بث روح الأمل والتفاوؤل 

بن النا�س.
• عيييييدم نيي�ييسيير الإ�ييييسيييياعييييات الييتييي 
تييبييث اليييوهييين والييعيينييف يف نييفييو�ييس 

امل�سلمن.
�سرورة  على  حمامة  اأبييو  و�سددت 
اأو املنع منذ  تطبيق �سبل العاج تلك، 
بخلق  كفيا  ذلييك  ليكون  مبكرة  �سن 
اأفكار  من  �سليم  متزن  وجيل  جمتمع 

التطرف.

العلماء امل�سهود لهم بالعلم ولزوم 
جميياليي�ييسييهييم واليييرجيييوع اإليييييهييم اإذا 

اأ�سكل على اأحد اأمر من الأمور.
• حث النا�س على الرجوع يف اأمور 
الييفييتييوى يف اليييديييين اإلييييى الييعييلييميياء 

املخت�سن.
• ميييواجيييهييية اليييتيييطيييرف الييفييكييري 
بييالييفييكيير املييثييميير واحليييييييوار الييبيينيياء 

الهادف اإلى الإي�ساح والإف�ساح.
التزام جميع الأطييراف برف�س   •
للتعبر  خمتلف  كاأ�سلوب  العنف 

عن الذات.
• الحتكام اإلى القانون يف حالت 
التجاوز واعتبار الدولة يف موطن 
على  مييوؤمتيينيية  لأنها   الحييييييرام، 

حتقيق الأمن وحماية املواطن.
• مييواجييهيية الييتيييييارات اخلييارجييييية 
اليييتيييي تييبييث الييعيينييف وتييعييمييل على 
م�سادرها  بك�سف  القاقل  اإثيييارة 

ومقا�سدها.
اليييدعييياة والييعييلييميياء  بيان  عييلييى   •
حقوق ويل الأمر، وحقوق الوطن 
ال�سرعية وواجبات الأطراف جتاه 
وطنهم يف جميع حمافلهم كواحد 

من اأهم اأ�سباب العاج.
الييدعيياة  دور  بتفعيل  الهييتييمييام   •
الذين  الو�سطين  امل�ساجد  واأئمة 

الجامعة تنظم
الملتقى البحري األول 

عدنان األلمعي

الييبييحييري الأول  امللتقى  الييطيياب،  �ييسييوؤون  بييعييمييادة  اأقييامييت اجلييامييعيية ممثلة 
لطاب اجلامعة، وذلك على �ساطئ مركز احلري�سة التابع ملنطقة ع�سر.

�سوؤون  عييمييادة  وكيل  نييوعييه، ح�سب  ميين  الأول  يعد  الييذي  اللقاء  وهييدف 
الطاب لاأن�سطة الطابية الدكتور نا�سر اآل قمي�سان، اإلى التنوع يف تقدمي 
املنا�سط بطرق خمتلفة وتقدمي املفيد لهم من خاله. كما اأنه »حظي بدعم 
من مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور عبدالرحمن الداود الذي يحر�س دائما 

على التنويع يف املنا�سط والو�سول اإلى ال�سريحة الأكرب من الطاب« .
واأ�ساف اآل قمي�سان: »هذا اللقاء هو لقاء اجتماعي ريا�سي ثقايف يهدف 
اإلى التعارف والتاآلف بن طاب اجلامعة يف الكليات املختلفة، كما نهدف من 
خاله اإلى اكت�ساف مواهب جديدة وطاقات واعدة ميكن ا�ستثمارها خلدمة 
اأن و�ييسييول اجلييامييعيية لل�سواطئ ميين خييال طابها  اإليييى  اإ�ييسييافيية  اجلييامييعيية، 
�سي�ستمل على تقدمي برامج جمتمعية منها: برامج جماهرية للمتنزهن، 
على  الطاب  تعويد  اإلييى  بالإ�سافة  البحرية،  ال�سواطئ  تنظيف  وبرنامج 
اخلطابة ومواجهة اجلمهور من خال التن�سيق مع اإدارة الدعوة يف املنطقة 
اأنه  يذكر  اجلمعة«.  خطب  وتقدمي  اإعيييداد  من  الراغبن  الطاب  لتمكن 

�سارك يف امللتقى الذي ا�ستمر ثاثة اأيام اأكرث من 70 طالبا.

دورة تدريبية
لطالبات سراة عبيدة

سارة القحطاني

ب�سراة  والآداب  العلوم  بكلية  امل�ساعدة  الربوي  النف�س  علم  اأ�ستاذة  قدمت 
عبيدة الدكتورة ميمي ال�سيد، لطالبات الكلية، دورة تدريبية يف العاقات 

الإن�سانية يف الإدارة الربوية.
وهييدفييت امليييبيييادرة اإلييييى الييتييعييرف عييلييى مييفييهييوم الييعيياقييات الإنيي�ييسييانييييية، 
�سلطت  كما  الربوية.  الإدارة  يف  واأهميتها  ومظاهرها،  واأهدافها  واأ�س�سها 
ال�سوء على اأهم العوامل التي ت�سهم يف بناء العاقات الإن�سانية يف الإدارة 
الربوية، ودور ومهارات مدير الإدارة يف العاقات الإن�سانية، واأ�سباب ر�سا 
املعلمن واملوظفن عن عملهم داخل الإدارة الربوية، واملقومات الأ�سا�سية 
الإدارة  داخييل  فعالة  اإن�سانية  تكوين عاقات  الإدارة يف  ت�ساعد مدير  التي 

الربوية.
واأو�ست ال�سيد يف نهاية الدورة، بتوفر الت�سال الفّعال، واأ�سلوب عمل 
والجتماعية.  النف�سية  بالنواحي  والهتمام  والت�ساور،  وامل�ساركة  الفريق، 
الإن�سانية من  العاقات  الإدارة يف  اأو�ست ب�سرورة تو�سيح دور مدير  كما 

خال الآتي:
ح�سن  يف  املدر�سة  ملجتمع  احل�سنة  القدوة  املدر�سة  مدير  ميثل  • اأن 

التعامل ورقي الأخاق واحرام الآخرين .
وفييق  والييتييعييامييل  فيييرد  كييل  وخ�سائ�س  النف�سية  احليياجييات  تفهم   •

الأ�سلوب املنا�سب.
• اأخذ راأي املعلم فيما يقوم به من اأعمال واإ�سراكه يف حتقيق اأهداف 

العمل املدر�سي.
دون  ملعلم  التحيز  اأو  املحاباة  وعييدم  املعلمن  بن  العدالة  توخي   •

اآخر.
اإليه  يحتاج  ما  واإي�ساح  والحييرام  املتبادلة  الثقة  من  جو  خلق   •

ذلك.
تت�سل  التي  والركيز على اجلوانب  املعلم  ب�سخ�س  امل�سا�س  • جتنب 

بالعمل.
الآخرين. اأمام  معاتبته  اأو  املعلم  توجيه  • جتنب 

النمط  واختيار  الييقييرار  و�سلطوية  والييفييردييية  التكرب  عيين  البعد   •
الإداري املائم لفريق العمل.
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للتواصل مع معالي مدير الجامعة
الستقبال المبادرات والمقترحات التطويرية

والمالحظات من منسوبي الجامعة

جوال )رسائل قصيرة فقط(

0555832030
إيميل

mubasher@kku.edu.sa



»الصيدلة« تقيم اللقاء التوجيهي للمتدربين
والفر�س الوظيفية فيه.

واألييييييقييييييى كيييييل مييييين مييييينيييييدوب �يييسيييركييية  
�سركة  ميين  ونييظييره  )msd( الدوائية، 
الييفيير�ييس  عييين  حمييا�ييسييرتيين   )sanofi(

الوظيفية يف �سركتيهما.
بن  النقا�س  بيياب  فتح  اللقاء  و�سهد 

الطاب املتدربن واملحا�سرين.
وعقب انتهاء املحا�سرات، وزع مكتب 

اليييتيييدرييييب بيييطييياقيييات تييعييريييفييييية لييلييطيياب 
الهدايا  وبع�س  التدريب  ودليل  املتدربن، 

العينية.
ميين  الأول  هييييو  اليييليييقييياء  اأن  يييييذكيييير 
نييوعييه الييييذي يييجييمييع بييين طيييياب بييرنييامييج 
)بيييكييياليييورييييو�يييس اليييعيييليييوم اليي�ييسيييييدلنييييية(، 

وبرنامج )دكتور �سيديل(.

ممثلي  ميين  عيييدد  ا�ست�سافة  مت  كييمييا 
�سيدليات  كمجموعة  التدريبية  املييواقييع 
حما�سرات  ممثلوها  األييقييى  الييتييي  النهدي 
�ييسييمييلييت اليييتيييعيييرييييف بيييالييينيييهيييدي واليييفييير�يييس 
الوظيفية فيها، وذلك قبل اأن يلقى مدير 
بييرنييامييج  يف  اليي�ييسيييييدلييييية  اخليييدميييات  اإدارة 
حمييا�ييسييرة  امل�سلحة  اليييقيييوات  م�ست�سفيات 
عييييرف فيييييهييا بييالييربنييامييج ذاكيييييرا الأنييظييميية 

خالد عريج

اللقاء  باجلامعة،  ال�سيدلة  كلية  اأقييامييت 
املتدربن،  والطالبات  للطاب  التوجيهي 
بييييداأ الييلييقيياء بييكييلييميية تييوجيييييهييييية مييين عميد 
ال�سيعري،  الرحمن  عبد  الدكتور  الكلية 
واللوائح  الأنظمة  للمتدربن  فيها  اأو�سح 

اخلا�سة بالتدريب. 

ندوة عن »الشباب
واألمن الفكري« 

إبراهيم الهاللي

ع�سر،  مبحايل  تييهيياميية(  )فيييرع  باجلامعة  الييطيياب  �ييسييوؤون  وكيياليية  نظمت 
اأدفيياأ، الأحييد املا�سي، مبركز الأميير نايف  �سمن فعاليات مهرجان حمايل 
احل�ساري، ندوة بعنوان )ال�سباب والأمن الفكري(،  بح�سور وكيل حمافظ 
حمايل علي الفلقي. وقدم الدورة كل من الدكتور اأحمد حممد اآل خرة، 
بفرع  الطاب  �سوؤون  وكيل  اأدارهييا  بينما  حماد،  اآل  �سعيد  ظافر  والدكتور 

اجلامعة بتهامة الدكتور حمزة اآل فتحي.
على  بال�سحب  متثلت  للح�سور  جوائز  اجلامعة  قدمت  جهتها،  من 
جوالت. ويف نهاية الندوة ت�سلم امل�ساركون دروعا تذكارية. كما �سكر الدكتور 
حمزة اآل فتحي كل من اأ�سهم يف جناح الفعالية، وكذلك ال�سيوف، مقدرا 
لهم قبول دعوة اجلامعة للم�ساركة يف هذه الندوة التي �سلطت ال�سوء على 

حقبة �سيذكرها التاريخ مبداد من نور، ح�سب تعبره.

افتتاح أول فروع مطاعم 
»كاتيز« بالجامعة

د�سن وكيل اجلامعة لكليات البنات الأ�ستاذ الدكتور �سعد بن دعجم مببنى 
كلية الربية باملجمع الأكادميي للبنات، بح�سور امل�سرف العام على الإدارة 
�سركة  ومالك  الأ�سمري،  م�سبب  بن  اإبراهيم  الدكتور  لا�ستثمار  العامة 

�سواعد الريا�س، اأولى فروع مطاعم ومقاهي كاتيز يف اجلامعة.
امل�ستثمرة،  ال�سركة  واطلع بن دعجم على التجهيزات التي قامت بها 
حاثا اإياها على اللتزام وتقدمي اأف�سل اخلدمات الغذائية لطاب وطالبات 
تقدمي  اجلامعة من  لتتمكن  املواقع  بقية  ا�ستكمال  والإ�سراع يف  اجلامعة، 
خدمة م�سرفة ملن�سوبيها وفق اأعلى املعاير. كما اأو�سح امل�سرف العام على 
الإدارة العامة لا�ستثمار باأن هذا الفتتاح هو �سمن جدولة زمنية خطتها 
الإدارة العامة لا�ستثمار باجلامعة تهدف لإحداث نقلة نوعية يف تقدمي 
اخلدمات الغذائية املنا�سبة التي تليق بطاب وطالبات ومن�سوبي اجلامعة. 
يف  الأولييى  الدرجة  من  امل�سنفة  ال�سركات  من  تعد  ال�سركة  اأن  يذكر 
جمال التغذية والإعا�سة و�ستفتتح ما يقارب 13 فرعا يف الأ�سهر املقبلة وفق 

جدولة زمنية حمددة.
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تطبيقية محايل تنظم ورشة لـ 36 طالبة امتياز
التدري�يييس  هيئييية  ع�سيييوات  مييين  اأربيييع 
بالكليييية.   وهدفيييت الور�سييية  اإليييى تعزييييز 
الكفييياءة يف املهارات التمري�سيييية، و�سييينع 
وت�سيييليط  الأولوييييات،  وحتدييييد  القيييرار 
امل�سيييكات.  حيييل  مهيييارات  عليييى  ال�سيييوء 
وا�سيييتهدفت  خمتليييف امل�ست�سيييفيات التيييي 
يتيييم فيها تدريب طالبات المتياز وهي: 
م�ست�سيييفى رجيييال اأمليييع العام، وم�ست�سيييفى 

املجاردة العام، م�ست�سفى جنوب القنفذة، 
وم�ست�سيييفى القحمييية العيييام، وم�ست�سيييفى 

خمي�س م�سيط.
وبييلييغ جمييمييوع الييطييالييبييات اليياتييي 
امتياز،  طالبة   36 الور�سة  من  ا�ستفدن 
كما ت�سمنت الور�سة مو�سوعات العناية 
بيياملييجييرى الييهييوائييي )اليي�ييسييق احليينييجييري 
بق�سطرة  والعناية  ال�سدري(،  والأنبوب 

الوريد املركزي واأثناء نقل الدم.
الكلية  الدكتورة   واأو�سحت عميدة 
ميينييى جمييياهيييد اأن الييكييلييييية نييظييمييت هييذه 
اليييور�يييسييية حييير�يييسيييا ميينييهييا عيييليييى تييطييوييير 
مميييار�يييسيييات اليييطييياليييبيييات وتيييعيييزييييز ثييقييافيية 
خال  من  احلياة  مييدى  امل�ستمر  التعلم 
القائمة   واملمار�سة  املعرفة،  عن  البحث 
على الأدليية والييرباهيين يف بيئة تعاونية 
يف  والإ�سهام  ال�سحية،  الرعاية  لتقدمي 
واليينييهييو�ييس  ال�سحية  الييرعيياييية  حت�سن 

مبهنة التمري�س.
ولفتت جماهد اإلى اأن المتياز هو 
خاله  ميين  يتم  كييامييل  تدريبي  برنامج 
ميين معلومات   درا�ييسييتييه  مييا متييت  تطبيق 
املوؤ�س�سات  يف  عملية  واإجييييراءات  نظرية 
اليي�ييسييحييييية، وتيييكيييون الييطييالييبيية مييلييتييزميية 
بالإ�سافة  واملهنية،  الأخاقية  باملعاير 
ال�سحية  املوؤ�س�سات  ولوائح  �سيا�سة  اإلييى 

التي تطبق فيها. 

مبيي�ييسييتيي�ييسييفييى حمييياييييل اليييعيييام عييلييى مييدى 
يومن، من ال�ساعة 7:30 �سباحا  وحتى  

٢:30 ظهرا.
ع�سيييوات  مييين  كل  واأ�سيييهمت   
التدري�يييس: الدكتيييورة  برييييا، وجانييييول، 
و�سييييرا  يف  تنظييييم الور�سييية  بالتن�سييييق 
الدكتيييورة  ميييع مقيييررة جلنييية المتيييياز  
اآمنييية  ميييدين، كما قيييام  بتقدمي الور�سييية 

ريم العسيري

التطبيقية  الطبية  العلوم  كلية  نظمت 
لييلييبيينييات مبييحييايييل عيي�ييسيير ممييثييليية بلجنة 
ور�سة  بالكلية،  واملييوؤمتييرات  العمل  ور�ييس 
عيييميييل بييالييلييغيية الإجنييييليييييييييزييييية  بيييعييينيييوان« 
لتح�سن  اليي�ييسييريييرييية  املييييهييييارات  تييعييزيييز 
جيييودة و�سامة رعيياييية امليير�ييسييى«، وذلييك  
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العدد القادم.. صحيفة جامعة الملك خالد
تحتفل مع قرائها بالعدد 100 من تطويرها



أسبوعية جامعة الملك خالد

بنا
طال

عبدالعزيز رديف

اأبييييييييدى كيييثييير ميييين طييييياب اجلييامييعيية 
الذين مل يتمكنوا من ح�سور برنامج 
التوعوي  التثقيفي  ال�سحي  اجلامعة 
الرابع، رغبتهم ال�سديدة يف امل�ساركة، 
من  املجتمعية  اخلييدميية  اأن  مييوؤكييدييين 
واأ�سماها، م�سيدين مبا  الأعمال  اأنبل 
خلدمة  جهود  ميين  اجلامعة  بييه  تقوم 
املناطق النائية. واأعربوا يف ا�ستطاع 
اأجرته »اآفاق« عن اأملهم يف امل�ساركة يف 

الدورات املقبلة من الربنامج.
وقيييييييال اليييطييياليييب بييقيي�ييسييم الييطييب 
اآل حييبيير: » خدمة  واجلييراحيية رييييان 
املييجييتييمييع ميييين اأنييييبييييل الأعيييييميييييال الييتييي 
�سيما  ول  ملييجييتييمييعييه،  اليييفيييرد  يييقييدمييهييا 
فئة  تق�سد  اخلييدمييات  هييذه  كييانييت  اإذا 
هيييي بييحيياجيية مييا�ييسييه اإليييييييهيييا«، ميييوؤكيييدا 
اأن الييربنييامييج يف دوراتيييييه الأربيييييع قييام 
بييتييحييديييد ميييواقيييعيييه بيي�ييسييكييل ميييدرو�يييس 
امليي�ييسيياركيية مطلبا  يجعل  ومميييييز، ممييا 

املجتمع  خييدميية  يف  الييراغييبيين  جلميع 
من الطاب، ح�سب قوله.

تفاؤل وعمل
الييطييالييب زهيير عب�سان ميين كلية  اأميييا 
�سيعمل جاهدا  اأنييه  اإلييى  فاأ�سار  الطب 
املييقييبييليية على  اليييربنييياميييج  ميييراحيييل  يف 
امليي�ييسيياركيية، مييبييديييا تييفيياوؤلييه مبيييا ذكيييره 
ميييديييير اجلييياميييعييية يف افيييتيييتييياح اليييييدورة 
الرابعة، حن اأعرب عن اأمله اأن يكون 
الييربنييامييج فيي�ييسييليييييا بيييدل مييين دوراتييييه 
اليي�ييسيينييوييية احلييالييييية ليييييقييدم خييدميياتييه 

ل�سريحة اأو�سع من املجتمع.
 وقييييال عييبيي�ييسييان: »اليييربنييياميييج اإن 
ا�ستمر ب�سكل ف�سلي، فحتما �ساأ�سارك 
فيه باأي جمال من املجالت اخلدمية 
الييييتييييي ييييقيييدميييهيييا ولييييييييي�ييييس يف جمييييال 

تخ�س�سي فقط ».

فخر للجامعة
واأكيييييد طييياليييب اليي�ييسيييييدليية اليي�ييسييريييرييية 

�سعيد القحطاين اأن تنظيم الربنامج 
للمرة  الييتييوعييوي  التثقيفي  ال�سحي 
الييرابييعيية يييعييد فييخييرا لييلييجييامييعيية الييتييي 
للجامعات  الييعييام  املفهوم  ميين  خرجت 
الييييدرا�ييييسييييييييية  اليييييقييييياعيييييات  امليييتيييميييثيييل يف 
والبحوث العلمية اإلى ميدان اخلدمة 
»اأفتخر مبا تقدمه  املجتمعية، وقال: 
املجتمع،  خييدميية  اجلييامييعيية يف جميييال 
وتيييركيييييييزهيييا عييلييى هييييذا اجليييانيييب اأمييير 
كل  بتقدمي  وذلك  الت�سجيع،  ي�ستحق 
ما ميكننا تقدميه كطاب من خال 

امل�ساركة يف اإجناح هذا الربنامج ».

حاجة ماسة
القرين  العزيز  وامتدح الطالب عبد 
مييين كييلييييية طيييب الأ�يييسييينيييان اخليييدميييات 
للمجتمع  الييربنييامييج  يييقييدمييهييا  الييتييي 
وبخا�سة يف املناطق النائية، وقال: » 
على  تعمل  عندما  جييدا  جميل  �سعور 
تقدمي خدمات جمتمعية وتطوعية، 
احتياجهم  مييدى  اجلميع  يعلم  لفئة 

طالب يمتدحون برنامج المجاردة
ويتمنون المشاركة

اإليها«، واأ�ساف: » اأهنئ كل من عمل 
يف اإجناح دورات الربنامج الأربع على 
جهودهم، وعلى ما بذلوه، واأمتنى اأن 
ت�سمح يل فر�سة امل�ساركة يف الأعوام 
املقبلة لأقييدم كل ما بو�سعي فعله يف 

�سبيل خدمة املجتمع«.

من أرض الواقع
وميييين مييقيير الييفييعيياليييييات الييتييوعييوييية، 
يييو�ييسييح طييالييب المييتييييياز امليي�ييسييارك يف 
الطبية  الييعييلييوم  كلية  ميين  الييربنييامييج 
اأن  الييتييطييبيييييقييييية حميييميييد عييي�يييسيييري، 
»اليييعيييميييل يف اليييربنييياميييج جييميييييل جييدا 
اخلييدمييات  تييقييدمي  يف  جماله  ويكمن 
وا�ستحقاقهم  مل�ستحقيها،  ال�سحية 
لها ياأتي من باب عدم توافر العديد 
مييين الييتييخيي�ييسيي�ييسييات اليي�ييسييحييييية الييتييي 
يحتاجون اإليها يف مناطق اإقامتهم«. 
عيادات  قدمنا من خال   « واأ�ساف: 
اليييكيييلييييييية الييييعييييديييييد ميييين اليييكييي�يييسيييوفيييات 
والييفييحييو�ييسييات الييتييي اأعييتييربهييا مميزة 

العدد 169  |  21 ربيع الثاني 1437  |  31 يناير 2016قضية



لييفييئيية مييين �ييسييكييان املييينييياطيييق اليينييائييييية 
فكرة  اأدنيييى  لديها  لي�س  اأنييه  لحظت 

عن العاج الطبيعي«.
لهم  »قييدميينييا  عيي�ييسييري  واأردف 
فكرة جيدة عن العاج الطبيعي من 
على  والعمل  حالتهم  معاينة  خال 
عيياجييهييم، ومميييا اأ�ييسييعييدين ا�ييسييتييفييادة 
عييييييدد كيييبييير ميييين خييييدمييييات عيييييييييادات 
التح�سن  مل�س  اإلييى  بالإ�سافة  الكلية، 
ملقر  الزائرة  احلييالت  لغالب  ال�سريع 

الربنامج«.

شيء من الواجب
بدوره، قال طالب المتياز بتخ�س�س 
عيي�ييسييري  داود  اليييطيييبيييييييعيييي  اليييييعييييياج 
يجلب  اأميير  للمجتمع  فائدة  »حتقيق 
اليي�ييسييعييادة ليينييا بيي�ييسييفييتيينييا فييريييقييا طبيا 
�سعيدون  ونحن  بالربنامج،  م�ساركا 
جدا بتقدمي هذه اخلدمات وم�ساعدة 
ال�سحية  للرعاية  املحتاجن  املر�سى 
بيييعيييييييادات اليييعييياج الييطييبيييييعييي، وكييافيية 
يقدمها  التي  ال�سحية  التخ�س�سات 

الربنامج«.
الييربنييامييج  اأن  واأو�يييسيييح عيي�ييسييري 
بييادرة جيدة من اجلامعة، وقال:  يعد 
نييقييدم �سيئا من  الييعييمييل  بييهييذا  نييحيين   «
واجييبيينييا خليييدمييية اليييوطييين واملييجييتييمييع، 
اإ�ييسييافيية اإلييييى اأنيينييا عييلييى اأمت ا�ييسييتييعييداد 
تخدم  اأخيييرى  ن�ساطات  يف  للم�ساركة 

املجتمع«.

رأي مسؤول
نائب  اجلامعة،  وكيل  �سكر  من جهته 
ال�سحي  الربنامج  على  العام  امل�سرف 
الدكتور  الأ�ستاذ  التوعوي،  التثقيفي 
ميييرعيييي الييقييحييطيياين، لييكييل الييعييامييليين 
عيييليييى اإجنييييييييياح الييييربنييييامييييج يف جييميييييع 
مراحله، م�سيدا بروح طاب اجلامعة 

الراغبن يف امل�ساركة.
ب�سكل  يعمل  »الييربنييامييج  وقييييال: 
دقيق ومتخ�س�س يف جميع جمالته، 
واأقدر للطاب الراغبن يف امل�ساركة، 
بييالييربنييامييج مبني على  الييعييمييل  ولييكيين 
اأ�يييسييي�يييس و�ييييسييييوابييييط ميييعييييييينييية، تييتييمييثييل 
يقدمه  ملييا  نظرا  التخ�س�س،  بييوجييوب 

للمجتمع«.
 واأ�سار القحطاين اإلى اأن الطاب 
�سنة  اأطييبيياء  هم  بالربنامج  امل�ساركن 
الأطباء  باإ�سراف  ويعملون  المتياز، 

وال�ست�سارين.
وقييييال: »لييييدي الييثييقيية الييكييامييليية يف 
طييابيينييا وحييبييهييم ملييجييتييمييعييهييم وميييدى 
رغبتهم يف تييقييدمي كييل مييا لييديييهييم يف 
جمالت  ولكن  املجتمع،  خدمة  �سبيل 
الربنامج تنق�سم اإلى �سحية، وهي ل 
اأطباء المتياز  حتتمل �سوى م�ساركة 
مييييين نيييياحييييييييية الييييييطيييييياب، وجميييييييالت 
الييتييوعييييية الييتييي تييولهييا اأعيي�ييسيياء هيئة 

التدري�س بكلية ال�سريعة.
اأما جمالت التثقيف فهي تتمثل 
الييتييي يقدمها  واليييليييقييياءات  بييياليييدورات 
اليييعيييدييييد ميييين اليييييكيييييوادر الأكيييادميييييييية 
املييتييخيي�ييسيي�ييسيية مييين عييييدد مييين الييكييليييييات 

والعمادات باجلامعة«.
يذكر اأن خدمة املجتمع م�سطلح 
يييي�يييسيييار ميييين خييييالييييه اإليييييييى اخلييييدمييييات 
موؤ�س�سة  اأو  �سخ�س  بييهييا  يييقييوم  الييتييي 
وميكن  املييجييتييمييع،  م�سلحة  اأجيييل  ميين 
الأميياكيين  و�سيانة  تطوير  ي�سمل  اأن 
الييييعيييياميييية، وميييي�ييييسيييياعييييدة كييييبييييار اليي�ييسيين 
توفر  الى  اإ�سافة  الإعاقة،  ومتحدي 
فيييير�ييييس عيييميييل ميييين خييييييال ميي�ييسييانييدة 
مثا، وتعليم  اليي�ييسييغييرة  امليي�ييسييروعييات 
اليييكيييبيييار  اأمييييييييييية  حميييييو  اأو  الأطييييييفييييييال 
تييوعييوييية  نيي�ييسيياطييات  جمانا، وتنظيم 

وثقافية.

ريان اآل حبرت - طب وجراحة داود ع�سريي - عالج طبيعي حممد الع�سريي - كلية العلوم الطبية التطبيقية

زهري عب�سان - طب وجراحة�سعيد القحطاين - �سيدلة �سريريةعبد العزيز القرين - طب الأ�سنان وكيل اجلامعة، الأ�ستاذ الدكتور مرعي القحطاين
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منصور الطيب

قيي�ييسييم ميييديييير �ييييسييييوؤون الييييطيييياب بييكييلييييية 
الرحمن  عبد  بتنومه،  والآداب  العلوم 
حممد ال�سهري ال�سعاب التي يواجهها 
�سرعة  ك�سعف  الييتييقيينييي  بيين  عييمييلييه،  يف 
النرنت، وبن قلة عدد الكادر الإداري، 
بع�س  مع  التعامل  �سعوبة  اإلييى  اإ�سافة 
اليييطييياب واحلييياجييية اإلييييى الييتييمييتييع بييقييدر 
لتجاوزها،  واحلكمة  ال�سرب  ميين  كبر 
حققه  مبييا  الكلية  واعييتييزاز  فخر  مبديا 
طييابييهييا يف الأومليييبييييييياد الييثييقييايف الأخييير 

باأبها اإذ ح�سدوا ثاث جوائز.

حدثنا عن مهامكم
والأعباء الإدارية؟ 

بالطاب  املتعلقة  املييهييام  بجميع  اأقييييوم 
ميييثيييل اإ�يييييسيييييدار بييطيياقيياتييهييم اجلييامييعييييية 
وتيي�ييسييليييييم اليييطييياب بييطيياقييات اليي�ييسييراف 
بها،  اليي�ييسييرييية اخلييا�ييسيية  الآيل والأرقيييييام 
كما اأقوم بجميع اخلدمات الإلكرونية 
اخليييا�يييسييية بييياليييطييياب ميييثيييل ا�ييسييتييخييراج 
ومتابعة  بهم  اخلا�سة  الدرا�سة  جييداول 
اجلامعة  اإدارة  مع  املالية  ا�ستحقاقاتهم 

عن طريق النظام الإلكروين.
الييطيياب  ت�سغيل  متابعة  وكييذلييك 
واقع عملي  م�ستحقاتهم، ومن  و�سرف 
رائ�����دا ل��ل��ن�����ش��اط ال��ط��اب��ي ف���اأن���ا اأي�����ش��ا 
م�سوؤول عن الرتيب لإقامة حما�سرات 

عامة للطاب وجتهيز املتحدثن.
الأن�سطة  جميع  على  اأ�ييسييرف  كما 
وامل�سابقات الطابية التي تقام بالكلية، 
حيياليية  يف  الإدارة  ميييديييير  عيييين  واأنييييييييوب 
انييتييدابييه، بييالإ�ييسييافيية اإلييييى مييهييام اأخيييرى 

كثرة ل يت�سع املجال لذكرها.

ماذا عن الأن�سطة
الطالبية بالكلية؟

بالأن�سطة  اإن�سائها  منذ  الكلية  اهتمت 
كيييونيييت جليييانيييا ووحيييييدات  اإذ  الييطييابييييية 
جمهزة  مييقييرات  لها  خ�س�ست  خمتلفة 
الطالب  كما منح  اإليييييه،  مييا حتييتيياج  بكل 
وتنفيذ  الييلييجييان  هيييذه  اإدارة  ميي�ييسييوؤولييييية 
براجمها مب�ساعدة اإدارة الكلية واأع�ساء 
للغة  ناد  اإن�ساء  التدري�س، وقد مت  هيئة 
الإجنيييليييييييزيييية يييعيينييى بييتييطييوييير ميييهيييارات 
خال  ميين  للطاب  الإجنييليييييزييية  اللغة 
تنظيم م�سابقات، وتوفر املكان املنا�سب 
ملمار�سة اللغة، وكذلك مت اإن�ساء ناد اآخر 
بييعييلييوم احلييا�ييسييب الآيل يييخييدم  يييخييتيي�ييس 
طاب ق�سم احلا�سب واللغة الإجنليزية 
عييلييى حييد �ييسييواء يف جميييال الييربجميييييات 

والتعامل معها مبهارة واتقان.
 ومييين الأنيي�ييسييطيية الييتييي نييفييذت هييذا 
العام حفل ا�ستقبال الطاب امل�ستجدين 
حتييييت رعيييياييييية عييميييييد الييكييلييييية الأ�يييسيييتييياذ 
فيه  ومت  الفقيه  الييعييزيييز  عبد  الييدكييتييور 
اإطاع الطاب على الأنظمة الأكادميية 
وطريقة الت�سجيل للمقررات والعتذار 
بالأنظمة  تعريفهم  وكذلك  مقرر،  عن 
بالكلية  الييتييدرييي�ييس  وبييطيياقييم  التعليمية 
والإجيييابييية عييلييى ا�ييسييتييفيي�ييسيياراتييهييم، ولفت 

نظرهم اإلى الأن�سطة الطابية ودورها 
يف تنمية مواهب الطاب. 

هذا  بها  قمنا  التي  الأن�سطة  وميين 
اليييعيييام اأييي�ييسييا بييرعيياييية نييييادي الأنيي�ييسييطيية 
الت�سكيلي  الر�سم  نييادي  افتتاح  بالكلية، 
الفوتوغرايف،   والت�سوير  احلر  والر�سم 
ميي�ييسييغييرة  تييدريييبييييية  دورة  اأقيييييييميييت  كييمييا 
قييدمييهييا حميييرفيييو الييتيي�ييسييوييير بييالييكييلييييية 

�سمن فعاليات احلفل.
واإ�يييسيييافييية اإلييييى ذلييييك، اأقييميينييا دورة 
اأبييجييديييات  لييلييطيياب يف تعلم  تييدريييبييييية  
التعليم  عيين  واأخيييرى  الفرن�سية،  اللغة 
الإلكروين وا�ستخدام نظام باك بورد 
بالتعاون مع وحدة التعليم الإلكروين.

ما الإجنازات التي حتققت
يف جمال الأن�سطة الطالبية؟

�ييييسييييارك طيييابييينيييا بييييالأوملييييبييييييييياد الييثييقييايف 
الأخييير بيياأبييهييا وحيي�ييسييدوا  ثيياث جوائز 
والت�سوير  الييفييوتييوغييرايف  الت�سوير  يف 
اليي�ييسييوئييي وخيييدمييية املييجييتييمييع، وو�ييسييفييت 
العلوم  كلية  كانت  اإذ  باملميزة  امل�ساركة 
خيييارج  الييوحيييييدة  هيييي  بييتيينييومييه  والآداب 
جممع اأبها، التي يح�سد طابها جوائز 

بالأوملبياد.

وماذا عن اإجنازات 
الكلية يف اجلانب الإعالمي؟ 

اأنييي�يييسييياأنيييا �ييسييفييحيية لييلييكييلييييية عيييليييى تييوتيير 
جييوال  تخ�سي�س  مت  كييمييا  والييفييييي�ييسييبييوك، 
خيييا�يييس بييينيييادي طيييياب تيينييوميية واإر�ييييسييييال 
وتفعيل  والتوعوية،  التنبيهية  الر�سائل 
ليييوحييية الإعيييييانيييييات بييالييكييلييييية ونيي�ييسيير كل 
واإنيي�ييسيياء منتدى طابي  بييهييا،  الأنيي�ييسييطيية 
النرنت،  على  متكامل  موقع  وت�سميم 
كما مت التوثيق جلميع الفعاليات املقامة 
كييامييا،  توثيقا  وخييارجييهييا  الكلية  داخيييل 
جميع  يف  الكلية  اأخبار  ن�سر  اإلييى  اإ�سافة 

و�سائل التوا�سل الجتماعي.

كيف ت�سف تفاعل
الطالب مع املجتمع؟

تييفيياعييل كييبيير ومييوؤثيير بييا �ييسييك، وهيييو ما 
تيييوؤكيييده ميي�ييسيياركييات اليييطييياب املييخييتييلييفيية، 
امليييدين  اليييدفييياع  اإدارة  ميييع  كييميي�ييسيياركييتييهييم 
الحييتييفييال  فعالية  يف  تيينييوميية  مبحافظة 
باليوم العاملي للدفاع املدين، ويف فعاليات 
كما  اخلليجي.  املييرور  باأ�سبوع  الحتفال 
زاروا عددا من املدار�س الثانوية للتعريف 
�ييسيياركييوا يف  بالكلية وبييراجمييهييا، وكييذلييك 
رعاية  حتت  املقامة  بالدم  التربع  حملة 
مدير اجلامعة، اإ�سافة اإلى قيام الطاب 
بزيارة  الريا�سية  بامل�سابقات  الفائزين 

مللعب اجلوهرة الريا�سية مبدينة جدة.

هل وفرت لكم اجلامعة
وملن�سوبي الكلية قدرا كافيا

من التدريب؟
اإدارة  لنا  تييوفييره  الر�سا عما  را�ييس متييام 
وقيييد  تيييدرييييبييييييية،  دورات  ميييين  اجلييياميييعييية 
متقدمة  تييدريييبييييية  دورات  عييلييى  ح�سلت 
كان لها بالغ الأثر يف تطويري مقدراتي 

افتخر بحصد كليته ثالث جوائز في األولمبياد الثقافي

الشهري: طالبنا متفاعلون
ومشكلتنا االنترنت والكادر اإلداري

الييعييمييلييييية، اإ�ييسييافيية اإلييييى حيي�ييسييور الييعييديييد 
ب�سوؤون  املتعلقة  التدريبية  الييور�ييس  ميين 
واحلييا�ييسييب  الإداري  واليييعيييميييل  اليييطييياب 
بيياأبييهييا  تييدريييبييييية  دورات  وتييلييقيييييت  الآيل، 
بيييييالإميييييارات  خيييارجييييييية  ودورات  وجييييييدة 
اأن  اإلييى  واأ�سر  وتركيا.  املتحدة  العربية 
تدريبية  فيير�ييسييا  تييتيييييح   اجلييامييعيية  اإدارة 

عديدة للكادر الإداري بالكلية.

اأبرز امل�ساعب التي
تواجهكم يف جمال العمل؟

ب�سعف  يتعلق  تقني  بع�سها  ال�سعاب 
وبع�سها  اأحيييييييانيييا  النيييرنيييت  �ييسييرعيية 
يتعلق بقلة عدد الكادر الإداري، وناأمل 
اأن يييتييم حييل هيييذه املييعيي�ييسييات قييريييبييا، 
وهييينييياك ميي�ييسيياعييب تييتييعييلييق بيي�ييسييعييوبيية 
اإذ  اأحيانا  التعامل مع بع�س الطاب 
يحتاج ذلك اإلى قدر كبر من ال�سرب 

واحلكمة.

كيف ت�سف بيئة
العمل بكليتكم؟

بيئة مميزة يف كل �سيء؛ فنحن نعمل 
بيييييروح اليييفيييرييييق الييييواحييييد حتيييت رعيياييية 
الربوفي�سور  الكلية  عميد  من  كرمية 
عبد العزيز الفقيه الذي تربطه عاقة 
طيييييبيية بييالييزميياء الإدارييييييين واأعيي�ييسيياء 
هيييييئيية الييتييدرييي�ييس الييذييين هييم ميين دول 
واليي�ييسييودان  ال�سعودية  ت�سمل  خمتلفة 
ومييي�يييسييير واليييييييمييين وتيييونييي�يييس واأمييييركييييا 
وبيياكيي�ييسييتييان وبيينييغييادييي�ييس والييهيينييد، مما 
بالرثاء  بيئة عمل جاذبة تتميز  يخلق 

الثقايف واملعريف.

م�ساحة حرة؟
اأحيييير�ييييس جيييييدا عيييليييى قيييييييراءة �ييسييحيييييفيية 
»اآفييييييييييييياق« �ييييسييييبيييياح كيييييل اأحييييييييد و�يييسيييعيييدت 
كيييثيييرا بيياملييرحييليية الييتييطييويييرييية الييثييانييييية 
ال�سكل  يف  الكبرة  وللنقلة  لل�سحيفة 
ال�سحيفة  اأن  اأ�سعدين  كما  واملييحييتييوى، 
اأفيييردت  الثانية  التطويرية  املييرحييليية  يف 
ومواهبهم  لييلييطيياب  وا�ييسييعيية  ميي�ييسيياحييات 
واأنديتهم  واأن�سطتهم   واخييراعيياتييهييم  
ول  اهتمامها،  حمييور  الطالب   واأ�سبح 

ي�سعني اإل اأن اأتقدم بال�سكر.
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أندية

الناجي: نادي 
الفن التشكيلي 
نبراس لمواهب 

الجامعة

عدنان األلمعي

اأكد رئي�س نادي اخلط والفن الت�سكيلي، 
الفن  اأن  الناجي  جمعة  عيياء  الطالب 
اأعييظييم مييا ميكن الإنيي�ييسييان ميين التعبر 
عما بداخله، مبديا اأ�سفه على اأن الفن 
واأن  حقه،  يجد  مل  املحلي  املجتمع  يف 

الثقافة الفنية �سبه معدومة.
وقييال الناجي يف حييوار مع »اآفيياق« 
اإن نادي اخلط باجلامعة اأ�سبح  نربا�سا 
يف دعيييم املييواهييب اجلييامييعييييية ومتيييييزهييا، 
ميييتيييذميييرا يف اليييوقيييت نييفيي�ييسييه مييين عييدم 
جيياهييزييية مييقيير اليينييادي وانيييعيييدام بع�س 
اخلدمات الازمة للفنان، ح�سب قوله.

لنبداأ احلديث بهدف النادي؟
هيييدفييينيييا ميييين الييييبييييداييييية هييييو الرتييييقيييياء 
بييامليي�ييسييتييوى اليييفييينيييي يف اجلييياميييعييية اإلييييى 
اأرقييييييييييى امليييي�ييييسييييتييييويييييات �يييييسيييييواء كيييييييان يف 
الييتيياأثييرييية  اأو  الييكييا�ييسيييييكييييية  املييدر�ييسيية 
ميييين طييريييق  وذلييييييك  اليييتيييجيييرييييديييية،  اأو 
امليييواهيييب ومييين ثييم �سقلها  ا�ييسييتييقييطيياب 
ودعمها ومنحها جمال حرا تعرب فيه 
عن ذاتها؛ فالفن يبداأ عند منح ري�سة 
و�سلنا  اهلل  وبف�سل  احلييرييية،  الييفيينييان 
اإداريييي  الإ�سادة من  اإلييى م�ستوى وجد 

اجلامعة يف الف�سل الدرا�سي ال�سابق .

ما املواهب التي يدعمها ناديكم؟
بييفيي�ييسييل اهلل تييعييالييى اكييتيي�ييسييفيينييا مييواهييب 
فيييييذة يف جمييييييالت اإبييييداعييييييييية؛ فييمييثييا 
والفن  ال�سامتة  البورتريه والطبيعة 
الييعيي�ييسييري واأنيييييواع اأخييييرى كييثييرة، كما 
اإلى  حتى و�سلنا  تتطور  املواهب  بييداأت 
للر�سم  الييثيياين  الييبييعييد  ميين  نييتييحييرر  اأن 
واخليييييييييط، وهييييييي الييييييورقيييييية واجليييييييييدار، 
وجتييياوزنييياهيييا اإلييييى الييبييعييد الييثييالييث من 
خيييال الييلييوحييات ثيياثييييية الأبيييعييياد. كما 
ن�سعى اإلى اأن ندمج بن الفن والتقنية 

لإظهار �سيء غر اعتيادي.

هل ترى اأن م�سمى النادي
ي�سمل جميع فعالياتكم؟

فهو  منا�سب؛  اأنييه  اأرى  ال�سم  نعم هذا 
فييعييا ييي�ييسييمييل ميييا نييقييدمييه ومييييا ن�سعى 

اأو  لتقدميه �ييسييواء ميين اخلييط الييعييربييي 
حتته  تييينيييدرج  الييييذي   الت�سكيلي  الييفيين 
الفنون  واأنيييواع  الفنية  املييدار�ييس  جميع 

التي ذكرتها.

ماذا عن اأبرز  الربامج
التي قدمتموها الف�سل املا�سي؟

برامج  املييا�ييسييي  الف�سل  خييال  قدمنا 
عدة ودورات مفيدة، فمنها دورة اخلط 
العثماين  اليير�ييسييم  يف  تخ�س�ست  الييتييي 
»خيييييط املييي�يييسيييحيييف«،  وظييييهييييرت لييدييينييا 
الييدورة  هذه  نتاج  رائعة، وكان  مواهب 

اإخراج »جزء عم«  بخط الطاب.
»ح�سن  فعالية  لدينا  كانت  اأي�سا، 
لطاب  اأقيمت  التي  �ساعة«  يف  خطك 
اإطييييييار دورة  بيي�ييسييكييل عييييام يف  اجلييياميييعييية 
اخلط  اأن  منطلق  و�سريعة من  مركزة 

احل�سن يزيد احلق و�سوحا.
كييمييا  كييييان لييدييينييا اأيييي�يييسيييا فييعييالييييية 
املر�سم املفتوح  التي هدفنا من خالها 
اإلى اإخييراج ما بداخل الطاب من فن 
اأعييمييال  هيينيياك  وكييانييت  مطلقة،  بحرية 
رائعة جدا يف خمتلف املجالت الفنية، 

ول اأبالغ اإذا قلت اإنها احرافية.

ما العوائق التي واجهتكم؟ 
يف بييعيي�ييس الأحيييييييييييان ييييكيييون اليييروتييين 
املييمييل عييائييقييا بيي�ييسيييييطييا، فييمييثييا يف اأخيييذ 
ال�سلف املالية لتنظيم الفعاليات، فاإنه 
اأعطي  لو  نييظييري،   يف�سل، من وجهة 
النادي ال�سلفة كاملة ليكون له مطلق 
فعالية  كييل  نهاية  ويف  فيها،  الت�سرف 

يقدم تقارير عما اأجنزه و�سرفه.
الأحيييييان  كييثيير ميين  اأننا  يف  كييمييا 
نيييعييياين مييين احليييييييرارة مبييقيير الييينيييادي 
يكون  فييا  �سقف؛  وجيييود  عييدم  ب�سبب 
اأنييه  كما  التكييف،  ميين  منفعة  هيينيياك 
يف كييثيير مييين الأحيييييييييان ييييكيييون لييدييينييا 
نيي�ييسيياطييات ميييييدانييييية يف بييهييو اجلييامييعيية 
ونيي�ييسييطيير لييليير�ييسييم يف اليييليييييييل، ولييكيين 
اأننا طلبنا  الإ�ساءة �سعيفة جدا رغم 
اأكيييرث ميين مييرة اإ�ييسييعييال الإنييييارة كاملة 
ولكن مل نلق نتيجة، فن�سطر يف كثر 
اأنوار  اأن نر�سم على  اإلى  من الأحيان  

الك�سافات واجلوالت.

الرؤية
ي�سعى النادي اإلى ن�سر 

الثقافة الفنية بني الطالب، 
وتطوير مواهبهم ومهاراتهم 

يف اخلط العربي والفن 
الت�سكيلي عن طريق اإقامة 

الدورات التدريبية مع فنانني 
متخ�س�سني، والعديد من 

الن�ساطات الهادفة اإلى رفع 
امل�ستوى الفني بني طالب 

اجلامعة.

الرسالة
م�ساعدة كل طالب لديه 

موهبة الر�سم اأو اخلط يف 
تنمية هذه املوهبة ب�ستى 

الطرق. 

األهداف
و�سقل  الطالب  • تدريب 

مواهبهم يف جمال الفن 
الت�سكيلي مبختلف اأنواعه.

اخلط  على  الطالب  • تدريب 
العربي مبختلف اأنواعه. 

مواهب  اكت�ساف  • حماولة 
الطالب يف اخلط العربي 
والفن الت�سكيلي ومن ثم 
�سقلها  للو�سول بهم اإلى 
اأرقى الدرجات الفنية.
الفنية  الثقافة  • ن�سر 

الراقية بني الطالب.
الفنية  املعار�ض  • اإقامة 
للطالب يف اخلط العربي 

والفن الت�سكيلي لإبراز 
مواهبهم  وحتفيزهم على 

تقدمي املزيد.
العربي  اخلط  قيمة  • اإبراز 
كهوية اأولى للم�سلمني، والفن 
كلغة عاملية للتعبري وكر�سالة 

لل�سعوب الأُخرى.

رؤساء
اللجان

عن
النادي
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الفنية: • اللجنة 
عبدالرحمن القحطاين  

العامة:  العالقات  • جلنة 
عبداهلل الفيفي 

الإعالمية: • اللجنة 
 �سهيب ديار بكريل 

الريا�سية:  • اللجنة 
حم�سن �سيف الدين 

الجتماعية:  • اللجنة 
حممد ح�سن



قيادة سيارتك +
محادثة هاتفية =
حياتك في خطر!

إعالن

خالد العمري

ا�ييسييتييكييى اليييطييياليييب بييكييلييييية طييييب الأ�يييسييينيييان 
)امل�ستوى 1٢(، �سالح حمود اآل رحمة، من 
غاء اأ�سعار مهند�سي الأ�سوات وندرتهم يف 
منطقته، م�سرا اإلى اأن ذلك يعوق موهبته 
يف الإن�ساد، معرفا يف الوقت نف�سه باأن دعم 
عائلته له كان من خال اأ�سواتهم اجلميلة 

ومناف�ستهم اإياه يف جمال الإن�ساد.
 

البدايات
فقال:  تيياريييخ ظهور موهبته  عيين  وحتييدث 
خال  من  البتدائية  املرحلة  منذ  »بيييداأت 
املعلمن  لبع�س  وكييان  املدر�سية  الإذاعييييات 
اأثيييير كييبيير يف تيينييمييييية ميييهييياراتيييي، وميييين ثم 
يف  ووفييقييت  املتو�سطة  املرحلة  اإلييى  انتقلت 
امل�ساركة بنادي الرواد التابع للندوة العاملية 
لل�سباب الإ�ييسييامييي وكيييان خيير مييعيين يل 

ل�سقل مواهبي الإن�سادية وغرها«.

صعوبات
وعن ال�سعوبات قال اآل رحمة: »مل تكن 
اأ�سعار  غيياء  ُتذكر غر  �سعوبات  هناك 
مهند�سي الأ�سوات وندرتهم يف منطقتي، 

آل رحمة: عائلتي نافستني في اإلنشاد
وصقلت موهبتي

ال�ييسييتييديييوهييات، ويف  كيييرثت  الآن  ولييكيين 
ظيينييي اأنييهييا مييا زالييييت غييالييييية، وقيييد تكون 
عييقييبيية اأميييييام امليينيي�ييسييد يف اإ�ييييسييييدار اأعيييميييال 

جديدة ومتكررة«.

دعم العائلة
طريق  عن  كان  »الدعم  رحمة  اآل  واأ�ساف 
يل  مناف�سن  فكانوا  اجلميلة؛  اأ�سواتهم 
يف هذا املجال اإل اأن الإعييام مل يخدمهم 
ماحظاتهم  من  حقيقة  وا�ستفدت  كثرا 
لاأعمال التي اأقدمها، وكنت عربهم اأ�سعر 

بالتطور يف الأداء والفكرة واللحن«.

مشاركات 
يف  �ييييييسييييييارك  اأنيييييييييه  رحيييييمييييية  اآل  واأو�ييييييييسييييييييح 
ورحييات  خليجية  وملتقيات  مهرجانات 
لل�سباب  العاملية  الندوة  اخلارجية اأقامتها 
الإ�سامي، واأي�سا ملتقيات دعوية وبرامج 
التلفزيونية مثل برنامج املقابي�س »٢« على 
اأعمال  واأي�ساً  اأخييرى  وقيينييوات  املجد،  قناة 

»يوتيوب«.

أعمال في يوتيوب
تبّدى لديها  •  �سري 

و�سلم اهلل  •  �سلى 
و�سامك •  انحت 

املن�سد  مع  بامل�ساركة  الفاتنة  •  اأبها 
عبدالعزيز ال�سهراين

العاملية الندوة  •  اأن�سودة 
بناء اأكادميية  •  اأن�سودة 

املن�سد  بامل�ساركة مع  • اأوبريت واعي 
حممد الغزايل

بكلية  خا�سة  اإن�سادية  اأوبييريييتييات   •
وامللتقيات  واجلييامييعيية  الأ�ييسيينييان  طييب 

الدعوية.

أهداف مستقبلية
يف  امل�ستقبلية  اأهييدافييه  رحييميية  اآل  وخليي�ييس 

النقاط التالية:
اهلل. حفظي لكتاب  •  مراجعة 

تخدم  اإنيي�ييسييادييية  اأعيييميييال  •  تييقييدمي 
وقيمي  هويتي  واأي�سا  ووطني  اأمتي 

واأخاقي.
•  ح�سور بع�س الدورات التي تطور 

من اأدائي.
نادي  با�سم  ناد يف اجلامعة  •  اإن�ساء 
من  املن�سدين  ويطور  يخدم  ال�سوت 

جامعتي.
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برنامج ثربان يتضامن مع أسرة
حاصرتها اإلعاقات

 سعيد العمري

مل ميييينيييع امليييييواطييييين عيييامييير بيييين حمييمييد 
ال�سهري، و�سقيقته �ساحلة، العاجزة عن 
احلركة، التعب والإجهاد وقلة ذات اليد 
ال�سحي  اجلامعة  برنامج  ح�سور  ميين  
مركز  يف  الييرابييع  والييتييوعييوي  والتثقيفي 
العاج  لتلقي  املجاردة  ثربان مبحافظة 
الازم والرعاية يف عدد من التخ�س�سات 

والعيادات الطبية املوجودة.
ميييعيييانييياة عيييائيييلييية الييي�يييسيييهيييري، دامييييت 
اأن  التفا�سيل  ويف  عييامييا.   45 ميين  اأكيييرث 

يعانون من مر�س غريب.  عامر  اأ�سقاء 
الإعاقة  فاإن  اأ�سحاء،  ولييدوا  اأنهم  ورغم 
حن  جميعا  باغتتهم  الكاملة  احلركية 
من  اأيييا  اأن  اأي  العمر،  من  الثالثة  بلغوا 
ال�سبعة مل يتمتع بال�سحة اإل يف �سنتيه 

الأولى.  
وييييييروي امليييواطييين عيياميير اليي�ييسييهييري 
فيقول:  ال�سبعة  املعاقن  اإخييوانييه  ق�سة 
»يولدون اأ�سحاء وعندما ت�سل اأعمارهم 
ما بن �سنتن اإلى ثاث �سنوات تدهمهم 
عن  كامل  بعجز  ت�سيبهم  كاملة  اإعيياقيية 
عمرهم  بقية  معهم  وت�ستمر  احلييركيية، 

بيي�ييسييكييل دائييييييم، ومتيينييعييهييم مييين ممييار�ييسيية 
حييييياتييهييم الييطييبيييييعييييية وقييي�يييسييياء اأبيي�ييسييط 
ملن  دائمة  بحاجة  اأنهم  علما  حوائجهم، 

ي�ساعدهم يف تدبر اأمورهم«.
اأقيييييييييم  يف مييييركييييز ثييييييربييييييان، حيييييييييث 
التوعوي  التثقيفي  ال�سحي  الربنامج 
الييييرابييييع وحييي�يييسيييرت اجلييياميييعييية بييعييدتييهييا 
وعتادها الطبي، وجدت الأ�سرة �سيئا من 

احتياجاتها.
�سقيقته  اأن  اليي�ييسييهييري  عيياميير  وبييين 
كانت  الييربنييامييج  ح�سرت  الييتييي  �ساحلة 
ميي�ييسييرا  الأ�ييييسيييينييييان،  اأمل يف  مييين  تيييعييياين 

الييعييائييليية،  عييلييى  ييي�ييسييعييب  تنقلها  اأن  اإلييييى 
وقيييال:»�يييسيييقيييييييقيييتيييي �يييسييياحلييية تيي�ييسييتييطيييييع 
برنامج  قرب  ومع  ن�سبي  ب�سكل  احلركة 
اإقامتنا  مييوقييع  ميين  خييالييد  املييلييك  جامعة 
يحويه  ملا  نظرا  الفر�سة،  تلك  ا�ستغلينا 
ميين جتييهيييييزات كييبييرة و�ييسييخييميية تكفينا 
عناء ال�سفر الذي ي�سعب علينا جميعا«.

امل�سابن  عائلته  اأفيييراد  بقية  وعيين 
»مل  عامر  اأو�ييسييح  الغريب،  املر�س  بهذا 
خييارج  مل�ست�سفى  بييهييم  اليييذهييياب  ن�ستطع 
وعييدم  نقلهم  �سعوبة  ب�سبب  املحافظة 

توافر الو�سائل املنا�سبة لذلك«.

وذكر اأي�سا اأن من عائلته م�سابن 
ييييحيييتييياجيييون ليييعييياج طييبيييييعييي فيييقيييط كييي 
تيييعيييود �ييسييحييتييه لييلييو�ييسييع الييطييبيييييعييي ولييو 
ب�سكل ن�سبي اإل اأن ذلك الأميير ل يوجد 
يف حمييافييظيية امليييييجيييييارده. وعييييياد يييقييول: 
»�سقيقتي حتتاج لعاج طبيعي ي�ساعدها 
اإن  اإذ  الطبيعية؛  حياتها  ممار�سة  على 
كانوا  نف�سه  باملر�س  امل�سابن  اأعمامها 
مبثل و�سعها، ومع عدم املراجعة، وعدم 
بحالتهم،  تخت�س  الييتييي  الأدوييييية  وجيييود 
وعدم خ�سوعهم لعاج طبيعي، اأ�سيبوا 

بعجز كامل«.

للقائمن  �ييسييكييره  اليي�ييسييهييري  وقيييدم 
عييييلييييى بييييرنييييامييييج اجلييييامييييعيييية اليي�ييسييحييي 
خال  قدمه  ملا  والتوعوي  والتثقيفي 

هذه الفرة.
واأردف: »عوجلت �سقيقتي من اآلم 
الأ�ييسيينييان، بييالإ�ييسييافيية اإليييى خيييروج بع�س 
منزلنا  اإلييى  معنا  الطبي  الطاقم  اأفيييراد 

ملعاينة اإحدى احلالت.
وهذا الأمر يذكر للجامعة فت�سكر 
تتكرر  اأن  ونطمع  ليينييا،  قدمته  ملييا  عليه 
مييثييل هييييذه املييييبييييادرات اليييتيييي مييين �ييسيياأنييهييا 

م�ساعدة املحتاجن«.
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هل تستطيع 
العيش

بال كتاب؟

أسبوعية جامعة الملك خالد

زاد الفكر كزاد المعدة
دونه الموت!

إعالن
»ليييييو �ييسييمييحييت اأنييييييا بيينييقييل اليي�ييسيينيية 
الييييقييييادميييية اإلييييييى الييييييدمييييييام.. مييتييى 
اأبيييييدا بييتييحييويييل اوراقييييييي وهيييل اإذا 
حذفت مادة هذا الرم تاثر على 

حتويلي؟؟؟ رد« . 
�ييسيياعييدين  بيييييييدك  اإذا  »تييكييفييى   •
حتويل  كان  املا�سية،  الأ�سبوعن 
اأ�سوي  قييدرت  وتعديل جييداول ما 
�ييسيييء ب�س يييابييي اأحيييول لييدرا�ييسييات 
حيييتيييى لييييو انييييكييييرف �يييسيييبييياح ميي�ييسيياء 

عاد«.
• »طالبات التكميلي كيف نعرف 

مت قبولهم   ام ل ؟«.
طييالييب  اأنيييييا  عييليييييكييم  • »الييي�يييسيييام 
�سيء  كل  وكملت  خارجي  حتويل 
يتم  ، ومل  طييرف  اإخييياء  و�سلمت 

قبويل حتى الآن؟«.
• »اأبغى جواب ، هل العتذار عن 

املقرر نف�س احلذف؟«. 
تييخييرجييت  اأنييييييا  �ييسييمييحييت  • »ليييييو 
املجتمع  كلية  دبلوم  اأعييمييال  اإدارة 
حمييياييييل عيي�ييسيير ، واأبييييغييييى اأكيييميييل 

بكالوريو�س كيف الطريقة«. 
�سمحتوا  لييو  عليكم  »اليي�ييسييام   •
اأنييييا ابيييي اأعيييتيييذر عييين درا�يييسييية هييذا 
اليييفييي�يييسيييل، ميييتيييى اأعيييييتيييييذر،  وكيييييف 

الأعتذار؟؟؟؟«. 
عن  العيييتيييذار  طييريييقيية  • »كيييييف 

هالرم ؟«.
ملفي  اأ�سحب  اأن  ميكن  »هييل   •
ال�سنة  واأ�ييسييجييل   ، اجلييامييعيية  مييين 
تييرم  در�يييسيييت  اأين  ، علما  اجليييايييية 

واحد فقط«.
ر�سالة  • »ال�سام عليكم.. جتني 
والت�سجيل  الييقييبييول  عيييميييادة  مييين 
لييلييبييكييالييوريييو�ييس  تكميلي  انييتييظييام 
قييبييل اأميييي�ييييس، ور�يييسيييليييت مييوافييقييتييي 
جييياين  مييييا  الآن  لييييلييييربيييييد، واإلييييى 

الرد«.  
نف�س  عيين  اعييتييذر  ممكن  • »هييل 

املقرر مرتن؟«. 
التفوق؛  مكافاأة  �سمحت  »لييو   •

محمد شامي

ت�سدر التعديل والإ�سافة يف اجلداول، 
لعمادة  املوجهة  الييطيياب  ا�ستف�سارات 
وفقا  ذلييك  وجيياء  والييقييبييول.  الت�سجيل 
للعمادة  املوجهة  ال�ستف�سارات  لر�سد 
عييييرب حيي�ييسييابييهييا يف ميييوقيييع اليييتيييوا�يييسيييل 
الجييتييميياعييي بييي »تييوييير« اليييذي يحظى 
مبييتييابييعيية اأكيييييرث مييين 31 األيييفيييا، بييواقييع 
اأيييييام،  خم�سة  يف  ا�ييسييتييفيي�ييسييارات  خم�سة 
حيي�ييسييبييمييا هييييو ميييتيييوقيييع مييييع بييييداييييية اأي 
العييتييذار  حييل  بينما  درا�ييسييي،  م�ستوى 
عن مقرر اأو م�ستوى درا�سي يف املرتبة 

الثانية بثاثة ا�ستف�سارات.
وبييحيي�ييسييب نيييتيييائيييج الييير�يييسيييد، جييياء 
حمييييييورا اإكييييمييييال الييييدرا�ييييسيييية واليييقيييبيييول 
بييا�ييسييتييفيي�ييسييارييين لييكييل ميينييهييمييا، يف حن 
املكافاأة  ميين  لكل  واحييد  ا�ستف�سار  كييان 
ومكافاأة الطالب املتفوق واآلية التخرج 

والنقل والتحويل.

االستفسارات 
بعد  الأ�ييسييئييليية  ميين  وف�سا عما حييذف 
تييلييقييي اليييييييردود، كيييانيييت ال�ييسييتييفيي�ييسييارات 
الت�سجيل  عييمييادة  ح�ساب  على  اليييواردة 

والقبول خال خم�سة اأيام، كما يلي: 
زائر  اأخذت  اأنا  عليكم  • »ال�سام 
يف املييوقييع واأ�ييسيييييفييت يل كييل املييواد 

عدا وحدة كيف اأقدر اأ�سيفها؟«.
• »التاأجيل تنزل فيه مكافاأة ول 
املييكييافيياأة؟«،  العييتييذار تنقطع  مثل 
»لييييو �ييسييمييحييت ا�ييسييتييطيييييع الييتييخييرج 
اإجييبيياري  واإل  اليي�ييسييابييع  بييامليي�ييسييتييوى 
بييامليي�ييسييتييوى الييثيياميين حيييييث اأنييييه ل 
»هل  ميييييداين«،  يييوجييد يف خطتي 
اجلييييداول  مييتيياح  تعديل  �ييسيييييكييون 

اإلكرونيا الأ�سبوع املقبل؟«.
املحا�سبة  لق�سم  يييوجييد  »هيييل   •

تكميلي وكم املعدل« .
• »كم ن�سبة النجاح بجامعتكم يف 
 66 اأنييا جبت  اجلامعين  القدرات 

واأدبي.. يف اأمل اأنقبل«؟

اأنييا  تنزل؟   ومييتييى  �سروطها  و�ييس 
خمل�س التح�سرية؟«. 

• »اأ�سالك جدويل نزيل 10 مواد، 
من   1 و  الثاين،   م�ستوى  ميين   8
م�ستوى الرابع ، و 1 من م�ستوى 
اأحيييذف مييواد م�ستوى 4 و  اأبييي   ،6
حملتها  الييلييي  م�ستوى1  واأنيييزل   6

هذا الرم«.
اجلدول  تعديل  طريقه  »كيف   •
عيييياليييينييييت اليييييليييييي ييييييعيييييرف يييعييميينييي 

�سرووورري«. 

انتقادات الطالب 
يرى الطالب بدر اآل حاوي القحطاين 
تواجه  متوا�سلة  اإ�سكاليات  هناك  اأن 
الطاب يف التعديل والإ�سافة، لأ�سباب 
م�سيدا  ا�ييسييتييغييرابييهييم،  تييثيير  ميييتيييعيييددة، 
بييخييطييوة عيييميييادة الييتيي�ييسييجيييييل والييقييبييول 
التوا�سل  مييوقييع  يف  لييهييا  حيي�ييسيياب  بفتح 
الجييتييميياعييي »تيييويييير« ليياإجييابيية على 
توثيقه  مقرحا  ال�ستف�سارات،  جميع 
بيي�ييسييكييل ر�ييسييمييي، حييتييى يييحييمييل اليي�ييسييفيية 
وينت�سر  الطاب  من  ويتابع  الر�سمية 

ب�سكل اأكرب.
ذيبان  اآل  ح�سام  الطالب  وي�سر 
الأملعي اإلى اأن هناك تعقيدات يف كثر 
الكليات يف  ميين م�سجلي  الأحيييييان  ميين 
الييتييعييديييل والإ�ييسييافيية، وهيييذا مييا يجعل 
اليييطييياب، حيي�ييسييب قيييوليييه، ييي�ييسييتييغييرقييون 
وقتا طويا لتعديل جييداول الطاب، 
مقرحا تعين م�ساعدين للم�سجلن، 
نيييظيييرا ليييكيييرثة عيييييدد الييييطيييياب مييقييابييل 

حمدودية اأوقات التعديل .
اأما الطالب �سامل ال�سهري فانتقد 
التخ�س�س  اإنزال مواد م�سارات  تاأخر 
له ولزمائه يف ق�سم الإعييام، م�سرا 
اإليييييى اأن ذلييييك كييييان مييين �ييسيياأنييه اإربييييياك 
الطاب وعدم ح�سولهم على الفر�سة 
عن  ف�سا  اليييييدوي،  للتعديل  الكافية 
الإرهيييييييياق اليييذهييينيييي لييرغييبيية كييثيير من 
اليييطييياب لييتييحييديييد وتيييعيييدييييل جييدولييه 

ح�سبما ينا�سبه منذ وقت مبكر.

الضغط على مسجلي الكليات يؤخر اإلنجاز  
تأخير مواد التخصص يؤرق طالب اإلعالم
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البرنامج الصحي 
التثقيفي التوعوي 
الرابع.. في مركز 
ثربان بمحافظة 
المجاردة
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أسبوعية جامعة الملك خالد

هم
الم

أق
ب

حتى ال تعوقوا العمل!

رافع بن محمد الشهري
 إدارة المتابعة

بع�س  ميين  ال�سلبية  الييتيي�ييسييرفييات  تييعييد 
مديري الإدارات يف الدوائر احلكومية 
العمل  معوقات  ميين  حكمهم؛  يف  وميين 
اإلييى  الت�سرفات  هييذه  وتيييوؤدي  الإداري، 
ال�سحناء  وزرع  العمل  جو  �سفو  تعكر 
واليييبيييغييي�يييسييياء بيييين امليييوظيييفييين وتييثييبيييييط 
على  يييرتييب  مييا  على  عييياوة  هممهم؛ 
ذلك من الإ�سرار ب�سر العمل، وتاأخر 

اأو فقدان بع�س املعامات. 
وقيييييييد يييييلييييجيييياأ بيييعييي�يييس املييييديييييرييييين 
على  ورميها  امل�سوؤولية  ميين  للتخل�س 
املييوظييفيين الييعييامييليين حتيييت اإداراتييييهييييم، 
وخييييلييييق ميييي�ييييسييييادمييييات بييييين امليييوظيييفييين 
كييمييا ميييار�ييس  الييعييمييل،  بييحييجيية م�سلحة 
للموظفن  الييدونييييية  اليينييظييرة  البع�س 
ول يييقييدر مييا يييبييذلييونييه ميين جييهييد ومييا 
ينجزونه من عمل؛ وهذا ما يوؤدي اإلى 
اإحباطهم وعزوفهم عن العمل، وكذلك 
امل�سوؤولن  اأمام  الظهور  وحب  الت�سلط 
واإيييهييام  الإدارة  مييوظييفييي  حيي�ييسيياب  عييلييى 
امل�سوؤولن الأعلى باأن العمل قائم على 

عييواتييقييهييم مييع اإقيي�ييسيياء جييهييود موظفي 
اأعييمييال،  بييه ميين  يييقييومييون  الإدارة وميييا 
بتوزيع  املييديييرييين  بع�س  كذلك  ويييقييوم 
العمل ب�سكل غر عادل بن املوظفن. 

ومن مظاهر الزدواجية، ال�سغط 
عيييليييى املييييوظييييف املييجييتييهييد واملييينيييتيييظيييم يف 
عمله والت�سييق عليه وحما�سبته عند 
�شغوط  ب�شبب  الأع���م���ال  بع�ض  ت��اأخ��ر 
املوظف  مكافاأة  تتم  املقابل  ويف  العمل، 
بحجة  عنه  العمل  بتخفيف  املتقاع�س 
اأو »اأنييه ل يفهم«،  »اأنييه ل ي�ستفاد منه« 
الدخول  يف  الإدارة  مدير  رغبة  ولعدم 

يف م�سادمات مع املوظف املتقاع�س. 
كما يقوم املدير باإ�سغال املوظفن 
بيياأعييمييال ل فييائييدة منها واإمنيييا هييي من 
باب الت�سييق على املوظفن، ويجعلون 
الأعمال  اأولييى من بع�س  الأعمال  تلك 
الأ�ييسييا�ييسييييية، ثيييم يييقييومييون بيياملييحييا�ييسييبيية 
والتوبيخ على ما مت تاأجيله من اأعمال 
اأ�ييسييا�ييسييييية، بييالإ�ييسييافيية ملييمييار�ييسيية الييكييذب 
اأجل م�ساحلهم اخلا�سة  واخلييداع من 

ووجيياهييتييهييم اأمييييام امليي�ييسييوؤوليين  الأعييلييى 
والتهرب من امل�سوؤولية.

املديرين  بع�س  يجتمع  وعندما   
ميييع مييوظييفييي اإداراتيييييهيييييم؛ فييياإنيييه يييقييوم 
بيياإقيي�ييسيياء ميين يييقييول كلمة احلييق وذلييك 
اإعيييطيييائيييه فيير�ييسيية  اأو عييييدم  مبييقيياطييعييتييه 
لإبداء راأيه، وقد ي�سل الأمر اإلى طرده 
من الجتماع بطريقة مبا�سرة اأو غر 

مبا�سرة.
اأن يييعييرف مييدييير  خييتييامييا، يييجييب 
من  اأو  بييه  �سي�سر  العمل  اأن  الإدارة 
دونه، وعليه اأن يراعي اهلل يف الأمانة 
مبا  العمل  لي�سر  اإليييييه  اأوكييلييت  الييتييي 
ويكون  املييوؤ�ييسيي�ييسيية،  م�سلحة  مييع  يتفق 
فييريييقييا واحييييييدا بييعيييييدا مييين امليينييافيي�ييسيية 
اليي�ييسييلييبييييية واليييبيييعيييد عيييين الييتيي�ييسييرفييات 
ال�سيئة التي ل تخدم م�سلحة العمل؛ 
الييعييمييل الإداري  تييعييوق ميي�ييسييرة  واإمنييييا 
وتييعييكيي�ييس الأثيييييير اليي�ييسييلييبييي يف نييفييو�ييس 
على  حتما  تنعك�س  الييتييي  املييوظييفيين؛ 

اأعمالهم و�سحتهم.

الرأي الجامعي

انتصار باهر للغة الضاد
الييعيياميية ليياأمييم  اإن اعييتييميياد اجلييمييعييييية 
املييتييحييدة الييلييغيية الييعييربييييية لييتييكييون اللغة 
الييير�يييسيييمييييييية الييي�يييسييياد�يييسييية لييلييتييخيياطييب يف 
اأروقتها يعد انت�سارا باهرا لها على اأهم 
الييتييي تييواجييهييهييا، وتتمثل يف  الييتييحييديييات 

العوملة اللغوية الثقافية.
الييلييغييات  اأم  الييعييربييييية هيييي  فييالييلييغيية 
خ�سائ�س  يف  معها  وت�سرك  ال�سامية 
وتييييراكيييييييييب كيييييثيييييرة، وليييكييينيييهيييا تييتييفييوق 
قوالب ذات  ا�ستقاقية  كونها  يف  عليها 

لغوية وا�سعة واأ�ساليب متنوعة للتعبر 
عن الأفكار والأحا�سي�س.

نف�سها  عن  ن�ست  العربية  واللغة 

ثيييوب الييقييومييييية بييعييد اأن اخييتييارهييا املييولييى 
عيييز وجييييل لييتييكييون وعيييياء يييحييمييل ر�ييسييالييتييه 
املقد�سة للب�سرية جمعاء؛ ف�سارت و�سيلة 
التوا�سل والتفاهم بن الب�سر يف م�سارق 

الأر�س ومغاربها.
وتييتييميييييز الييلييغيية الييعييربييييية بييالإيييجيياز 
البليغ والتعبر الدقيق، ومثال لذلك رد 
ر�سالة  يف  العبا�س  بني  دوليية  خلفاء  اأحييد 
الذين جاأر  اأر�سلها لأحد ولته  مقت�سبة 
النا�س منهم بال�سكوى ورفعوا مثالبه يف 
الييرد  فكان  اخلليفة،  لذلك  مطول  �سرد 
احلا�سم: »لقد كرث �ساكوك وقل �ساكروك 

فاإما اعتدلت واإما اعتزلت«.

ب�سهولة  الييعييربييييية  الييلييغيية  وتيينييفييرد 
»الكرافيم« اأي نظام الر�سم الكتابي وبه 
الإ�سامية يف  ال�سعوب  دونت كثر من 
غارات العامل لغاتها لرتباطها باحلرف 
احلثيث  ال�سعي  ميين  بييالييرغييم  الييقييراآين 
لا�ستعمار لطم�س كل ما يتعلق مبعامل 
املييدونيية  اللهجات  الإ�يييسيييام، وميين هييذه 
ولغات  والولوف  والأمازيغية  الأوردييية 
القرن الإفريقي يف ال�سومال وزجنبار.

وتييتيي�ييسييم الييلييغيية الييعييربييييية بيياأ�ييسييلييوب 
�ييسييليي�ييس ومييو�ييسيييييقييييية �يييسيييدييييدة الييتيياأثيير 
تييتييغييلييغييل يف اأعييييميييياق اليييييوجيييييدان وتييهييز 

امل�ساعر.

د. حمدون كباشي 
كلية المجتمع للبنات بأبها
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تيييدربيييت اأنيييييت عييلييى طييريييقيية احليي�ييسييول 
عند  ثييم،  وميين  اأ�ييسييهييل.  بطريقة  عليها 
اأعلى منك  ح�سوله عليها؛ �سيكون هو 

مبعلومة!
جلب  اأدوات  ميين  كييثييرا  امتاكك 
وقواعد  الأ�سا�سية  العلوم  من  املعرفة 
الطلب يف اأي فن من الفنون �سيء رائع 
�سام، لكن ل فائدة معتربة لها  وهدف 
جمرد  عند  التوقف  يجب  ول  بذاتها، 
قيمة  ذات  كييانييت  واإن  عليها  احليي�ييسييول 
يحوي  بنكيا  ح�سابا  كامتاكك  عالية. 
هللة  منه  ت�سرف  ل  ولكنك  امليياييين 
عندها  احلياة  عن  يف  �ستبقى  واحيييدة، 
فقرا، وقيمة املال يف تداوله كما يقال.
لأي  اأ�سا�س  اأي  تتعلم  عندما  لييذا، 
عييلييم ميين الييعييلييوم، ابييحييث عيين تطبيقه 
بنف�سك  وتعلم  العمل  �سوق  يف  الفعلي 

عيينييدمييا تييتييكييئ عييلييى مييقييعييد الييي�يييسيييوؤال يف 
اأن  �ستعلم  الأوليييى؛  الوظيفية  املقابلة 
بها  �ستوؤمن  كما  حقيقة.  اجلملة  هييذه 
عندما تنظر حولك وترى اأن عددا من 

الناجحن مل يكملوا درا�ستهم.
اأو ما بعدها  اإذا املرحلة اجلامعية 
لي�ست كل �سيء، كما اأنها لي�ست ل �سيء 
متهيدا  تعد  اجلامعية  املرحلة  اأي�سا. 
لك لتعليمك كيف حت�سل على املعلومة 

بنف�سك.
ميين مل ي�سل  وبييين  بينك  الييفييرق 
اأنييك تعرف كيف  اإلييى درجتك العلمية، 
تتعلم اأكرث منه، فاإن مل تتعلم وتو�سع 
اإًذا.  بينكما  فيييرق  فييا  مييعييرفييتييك  اأفييييق 
تعلم  اإن كان لديه رغبة  النقي�س  على 
ويبذل  جهده  ق�سارى  ف�سيبذل  قوية 
معلومة  اإلييى  لي�سل  والنفي�س  الييغييايل 

كيف ت�ستفيد مما تعلمت لتكّون خربة 
بن  متييّيييزك  الييتييي  القيمة  هييي  �ستكون 
نف�سها  الأ�سا�سيات  تعلموا  مميين  �سيل 
التي تعلمتها بل رمبا تخرجوا بدرجات 

اأعلى.
�سع اأمامك هدفا حتبه وحتب اأن 
فيه.  بالبنان  اإليك  ي�سار  مرجعا  تكون 
ابذل جهدك يف مقاعد الدرا�سة لتعلم 

اأ�سا�ساته وقواعده واآلته.
عيينييدمييا تييعييود اإلييييى ميينييزلييك يف كل 
ييييوم، حلق يف �سماء هييدفييك وابييحييث يف 
دقييائييقييه واقييييراأ اآخييير الأبييحيياث فيييييه، قد 
تييظيينييه �ييسييعييبييا لييكيين اإذا اخييييرت جمييال 
حتبه وجتد نف�سك فيه؛ �ستعلم مل قال 

ال�سافعي: 
�سهري لتنقيح العلوم األذ يل
من و�سل غانية وطول عناق

الجامعة لن تعلمك كل شيء!

م. أحمد سعد القحطاني
اإلدارة العامة لتقنية المعلومات

الييولدة  بها؛ فقد لحظ طبيب  م�سّلم 
منت�سف  يف  الييعييام  »فيينا«  مب�ست�سفى 
»�سيميلفاي�س«،  امليييييييادي،   19 الييقييرن 
كييييرثة اليييوفيييييييات بييين الييييوالييييدات عقب 
واأدى  للحمى،  تعر�سهن  ُبعيد  الو�سع 

»اإجيينييا�ييس  املييجييري  الطبيب  فييكييرة  تييعييد 
 Ignaz Semmelweis �سيميلفاي�س« 
مييييثييييال �يييسيييارخيييا ليييليييتيييعييياميييل بيييالإنيييكيييار 
والييتييحييقيير ميييع اجليييدييييد يف الييبييداييية، 
لتنقلب فيما بعد اإلى بديهية وحقيقة 

وجود  اإلييى  للتو�سل  ال�سبب  عن  بحثه 
مهمة  اأثناء  الأطباء  باأيدي  تعلق  مييادة 
القيام  ثييم  بامل�ست�سفى  اجلييثييث  ت�سريح 
الييولدة،  بجناح  الن�ساء  بفح�س  بعدها 
فيييربيييط بييين تيييليييوث اليييييييديييين وحييييدوث 

احلمى.
اكت�سفت  قيييد  اجلييراثيييييم  تييكيين  مل 
»�سيميلفاي�س«  بييال  على  فخطر  بعد؛ 
فيييكيييرة �ييييسييييرورة قيييييييام الأطييييبيييياء بغ�سل 
ال�سروع  قبل  منظف  مبحلول  اليدين 
الييوالييدات لإزالييية مييا حتمله  يف فح�س 

اليدان فيهما اأثناء الت�سريح.
عنده  الفكرة  تطبيق  يف  بيييداأ   وملييا 
يف جييينييياح الييينييي�يييسييياء انييخييفيي�ييسييت نيي�ييسييبيية 
اإلييى  اليييولدة ميين %18.3  الييوفيييييات بعد 
اأنييه  وقتئذ  »�سيميلفاي�س«  فيياأيييقيين   %٢
حميييق يف تييفييكييره وعييلييى �يييسيييواب فيما 
و�يييسيييل اإليييييييييييه، فييكييتييب ميييقيييال يف ذليييك 
و�ييييسييييرع يف نيي�ييسيير وتييي�يييسيييوييييق فيييكيييرتيييه يف 
الإمرباطورية  داخل  الطبية  الأو�شاط 
اأوروبييا،  دول  وباقي  املجرية  النم�ساوية 
لفكرته  عارمة  مبعار�سة  قوبل  اأنه  اإل 
والنبذ،  وال�سطهاد  لاإهانة  وتعر�س 
وتاآمر عليه الأطباء فاتهموه باجلنون 
العقلية  الأمييرا�ييس  م�ست�سفى  واأدخييلييوه 
يف »فيييييييينييا« وفيييييهييا تييعيير�ييس لييليي�ييسييرب 
متاأثرا  اأ�سبوعن  بعد  ومات  والتعذيب 

بالتهابات اجلروح.
 ميي�ييسييت �ييسيينييوات واكييتيي�ييسييف الطب 
بييياجليييراثيييييييم  الآن  نيييعيييرفيييه  مييييا  فيييييييهيييا 
واأن  باللتهابات،  والبكتريا وعاقتها 
اإل  هييو  مييا  »�سيميلفاي�س«  اعييتييقييده  مييا 
جراثيم تنتقل من مكان لآخر مت�سببة 
ال�سلطات  يف حدوث العدوى،  ف�سعرت 
ال�سحية باحلرج والندم على ما فعلوه 
»�ييسيييييميييييلييفيياييي�ييس« ورفييي�يييس فكرته  نييحييو 
ميين الييبييداييية وحتييقييرهييا وميييا نييتييج من 
اتهامه باجلنون الذي اأدى اإلى معاناته 
بالتكفر عن  فييقييامييوا  مييوتييه،  اإليييى  ثييم 
ب�سل�سة  اأيديهم  قدمت  ومييا  اأخطائهم 
ميييين الإجيييييييييييراءات ميينييهييا اإطييييييياق ا�ييسييم 
»بوداب�ست«  جامعة  على  »�سيميلفاي�س« 
باملجر واأماكن اأخرى، واإ�سدار عمات 
ذهييبييييية وفيي�ييسييييية وطيييوابيييع بييريييد حتمل 

�سورته كلما حلت ذكرى مولده.
»�سيميلفاي�س«  ق�سة  واأ�ييسييبييحييت 
على  الطبي  الو�سط  يف  يذكر  منوذجا 
ميي�ييسيياوئ �ييسييرعيية احلييكييم عييلييى الأفيييكيييار 
وعييلييى عيييدم اليييتييياأين يف فييحيي�ييس الأدليييية 
والييييرباهيييين، لييكيين، هيييل تييعييلييمييت املهنة 

الطبية ووعت الدر�س؟

إنكار ثم اشتهار

د. علي سعيد القحطاني
وكيل كلية الطب
للتطوير األكاديمي والجودة

الطبيب »اإجنا�ض �سيميلفاي�ض«.. ور�سم تعربي له يف خمتربه

الرأي الجامعي

األمن أولوية 
لكل مجتمع

د. مبارك بن سعيد حمدان
عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر

ليييييو تييييياأميييييل الإنييييي�يييييسيييييان حييييال 
اجلزيرة العربية قبل ع�سرات 
تييوحيييييد  قيييبيييل  اأي  الييي�يييسييينييين؛ 
ال�سعودية،  الييعييربييييية  اململكة 
عييدد من  ميين مقابلة  ومتكن 
كييبييار اليي�ييسيين الييذييين عييا�ييسييروا 
تيييليييك احليييقيييبييية مييييين اليييزمييين 
لنده�س من الو�سع املاأ�ساوي 
مرعبة  مبظاهر  ات�سم  الييذي 
ميين الييفييقيير واجلييييوع وامليير�ييس 
التي  واخلييييوف واليي�ييسييراعييات 

كانت بن القبائل.
املوحد،  امللك  بذله  املباركة، وما  اململكة  بعد توحيد هذه  ولكن 
الدولة،  دعائم  خالها  من  اأر�سى  خمل�سة  جهود  من  اهلل،  يرحمه 
وق�سى على كل تلك املهددات للتنمية وال�ستقرار فق�سى على الفقر 
اأطيييراف  املييتيينيياحييرة، ووحيييد  واجليييوع وامليير�ييس، وجييمييع �ستات القبائل 
والطماأنينة،  وال�ستقرار  الأميين  ف�ساد  املرامية،  العربية  اجلزيرة 

واأمن النا�س على دينهم واأنف�سهم واأعرا�سهم واأموالهم.
 ولذلك، فيياإن الأميين من اأهييم الأولييويييات لكل جمتمع اأفييرادا اأو 
جماعات. ول ميكن اأن ت�ستقيم اأمور اأي دولة اأو اأمة من دون توافر 
الأميين، ولقد ورد ذكر الأميين يف مواقع عدة يف القراآن الكرمي. قال 
اهلل تعالى: »َواإِْذ َقاَل اإِْبَراِهيُم َربِّ اْجَعْل هذا َبلًَدا اآِمًنا َواْرُزْق اأَْهلَُه ِمَن 

الثََّمَراِت« )�سورة البقرة(.
اآِمًنا  اْلييَبييلَييَد  ْبييَراِهيييييُم َربِّ اْجييَعييْل هييذا  اإِ َقيياَل  وقييال عز وجييل: »َواإِْذ 

َناَم« ) �سورة اإبراهيم(. َواْجُنْبِني َوَبِنيَّ اأَْن َنْعُبَد اْلأَ�سْ
اإِيَاِفِهْم ِرْحلََة  كما قال اهلل �سبحانه وتعالى: »ِلإِيييَاِف ُقَرْي�ٍس، 
ن ُجوٍع  ِمّ اأَْطَعَمُهم  الَِّذي  اْلَبْيِت،  َهيَذا  َربَّ  َفْلَيْعُبُدوا  ْيِف،  َوال�سَّ َتاِء  ال�ِسّ

ْن َخْوٍف« )�سورة قري�س(. َواآَمَنُهم ِمّ
اآِمًنا  ِمْنُكْم  َبَح  اأَ�سْ »َمْن  َو�َسلََّم:  َعلَْيِه   ُ اهللَّ لَّى  �سَ  ِ اهللَّ َر�ُسوُل  وَقاَل 
َلُه  ِحيَزْت  ا  َ َفَكاأَمنَّ  ، َيْوِمِه  َطَعاُم  ِعْنَدُه   ، َج�َسِدِه  يِف  ُمَعاًفى  �ِسْرِبِه،  يِف 
ون�سعى  وننجز  نعمل  فبه  بثمن؛  تييقييّدر  ل  نعمة  فييالأميين  ْنييَيييا«؛  الييدُّ
ويتمكن  الييعييقييول،  وتييبييدع  النفو�س،  ت�ستقر  وبييه  امل�ستحيل،  لنحقق 
الإن�سان من التخطيط وامل�ساركة يف التنمية ب�سورة اإيجابية ويحقق 
له ال�ستقرار النف�سي والجتماعي، كما ي�ساعد الأمن اأفراد املجتمع 
يف العي�س كاأمة واحدة، و�سعب واحد، ووطن واحد، اأهدافهم واحدة 

وتوجهاتهم نحو العي�س ب�سام والإ�سهام يف تنمية وطنهم.
يوجد  اأن  قيييّل  وارفيييين  واأمييييان  بيياأميين  تنعم  اهلل  بف�سل  بييادنييا   
مثيلهما يف بلدان كثرة؛ فها اأدركنا هذه النعمة وحمدنا اهلل عليها 
املحافظة  على  وامل�سلحة  الأمنية  وقواتنا  ودولتنا  لقادتنا  عونا  وكنا 
على اأمن وطننا بل يجب اأن نكون جميعا رجال اأمن نذود عن بادنا 
ونقف يف وجه كل حاقد مرب�س، كما يجب األ نن�ساع خلف الإ�ساعات 

وال�سائعات الزائفة التي يروج لها من يكيدون لبادنا.
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بن حميد: الشكر
صمــام أمان لدوام النعم

اقتصاد المعرفة )1(

د. عبداللطيف الحديثي
عميد معهد البحوث واالستشارات

املال  وراأ�ييس  الطبيعية  املييوارد  التقليدي  القت�سادي  الفكر  يف  الإنتاج  عنا�سر  تعد 
واخلدمات  املعرفة  اأهميتها  على  العنا�سر  لهذه  اأ�سيف  فقد  اليوم  اأمييا  والعمل، 

والإبداع والذكاء والإتقان.
وقد اأ�سبحت هذه العنا�سر ت�سكل القيمة الأكرب من املنتجات؛ فعلى �سبيل 
املثال الأجهزة الذكية اليوم اإذا ما اأردنا ت�سعرها على اأ�سا�س قيمة القطع ال�سلبة 
املوجودة فيها، فاإن القيمة تكون اأقل كثرا من الأ�سعار احلالية لها، وما يجعلها 

مرتفعة الأ�سعار هو قيمة املعرفة واخلربة والذكاء املوجودة فيها.
ويظهر ذلك جليا يف قيمة واقت�سادات ال�سركات املعتمدة على اقت�ساد املعرفة 

يف عامل اليوم مثل اآبل وقوقل واأمازون وغرها.
يعتمد على  وازدهيياره  القت�ساد  اأن منو  املعرفة  اقت�ساد   ويق�سد مب�سطلح 
على  فُيعتمد  الإنييتيياج  على  املبني  القت�ساد  يف  اأميييا  والييذكيياء.  واخلييييربات  املييعييرفيية 

املنتجات وكمياتها التي غالبا ل حتتوي على املعارف بن�سبة كبرة.
ومن هذا املنطلق، فاإن ال�سيء الأكرث قيمة يف هذا النوع من اأنواع القت�ساد 
هو املوارد الب�سرية التي متتلك املهارات العالية التي توؤهلها لاإ�سافة والتجديد 

والبتكار والبداع.
واملييعييارف  التعليم  على  املبني  القت�ساد  بها  يتميز  التي  املميزات  اأهييم  ميين   
املوؤ�س�سات  بيين  مييا  م�سركة  روابيييط  يخلق  اأن  ي�ستطيع  اقت�ساد  اأنيييه  واخلييييربات 
التي  املعارف  مع  التما�س  يف  ت�سهم  اإنها  اإذ  التجارية،  مع  والأكادميية  التعليمية 
واحتياجات  املحلية  الحتياجات  تلبية  على  اأ�سا�سية  بدرجة  اهتمامها  �سين�سب 

الإن�سان.
لن  التعليم  دون  القت�ساد، فمن  لهذا  اأ�سا�سية  ركيزة  التعليم  كان  هنا  ومن 
اإبييداع ول تقدم، ومن ثم لن يرتقي هذا القت�ساد. وتقدر  يكون هناك تطور ول 
الأمم املتحدة اأن اقت�سادات املعرفة ت�ستاأثر الآن بي7% من الناجت املحلي الإجمايل 

العاملي، وتنمو مبعدل 10% �سنويا. 
..وللمقال تتمة

إتجاهات

محمد إبراهيم

ييينيي�ييسييح اليي�ييسيييييخ الييدكييتييور �ييسييالييح بن 
تعالى،  اهلل  ب�سكر  حميد  بن  عبداهلل 

ِلَبا�َس   ُ اهللَّ َفاأََذاَقَها   ِ اهللَّ ِباأَْنُعِم  َفَكَفَرْت 
َنُعوَن«  َي�سْ َكاُنوا  ا  مِبَ ييْوِف  َواخْلَ ييوِع  اجْلُ

)النحل: 11٢(.

التوفيق
»الييتييوفيييييق طريق  بيين حميد  واأ�يييسييياف 
ومن  الييهييدى  �سبيل  وال�سكر  الييتييقييوى 
اأو  ا�ييسييتييقييلييهييا  اأو  ربييييه  نييعييم  عييين  غييفييل 
نف�سه،  اإلى  اهلل  وكله  وكفرها  جحدها 
يهلكه  حتى  النعم  بييهييذه  في�ستدرجه 
عليه  ها  َ ُيغرِّ اأو  منه،  ي�سلبها  اأو  بها، 
هييا، ولييقييد قيييال ، عيييزَّ �يييسييياأُنيييه، يف  بيي�ييسييدِّ
اأقواٍم: »ُكُلوا ِمْن ِرْزِق َربُِّكْم َوا�ْسُكُروا َلُه 
َبٌة َوَربٌّ َغُفوٌر«( )�سباأ: 15(، ثم  َبْلَدٌة َطيِّ
َفاأَْر�َسْلَنا  وا  »َفاأَْعَر�سُ بعَدها:  قال فيهم 
فنعم   ،)16 )�سباأ:  اْلَعِرِم«  �َسْيَل  َعلَْيِهْم 
اهلل ما ُحفظ موجودها مبثل عبادته، 
ومييييييا ا�يييسيييتيييجيييليييب ميييفيييقيييودهيييا، وطييلييب 
يقول،  وطاعته،  �سكره  مبثل  مزيدها 
عزَّ �ساأُنه، يف قاعدة ربانية ل تتخّلف: 
»َلِئْن �َسَكْرمُتْ َلأَِزيَدنَُّكْم َوَلِئْن َكَفْرمُتْ اإِنَّ 

َعَذاِبي َل�َسِديٌد« )اإبراهيم: 7(.

حذار ثم حذار 
ويحذر بن حميد من التنّكر واجلحود 
والغفلة، »ُكُلوا ِمْن ِرْزِق َربُِّكْم َوا�ْسُكُروا 
م املييييمييييزوَج بيياملييقييت  َليييييييُه«. وميييين الييييتييييربُّ
َعلَْيِهْم  َفاأَْر�َسْلَنا  وا  »َفاأَْعَر�سُ ط  والت�سخُّ
ملا  واملتابع  املتاأمل  وقال:  اْلَعِرِم«،  �َسْيَل 
الجتماعي  التوا�سل  مواقع  يييدون يف 
ومييييا تييطييفييح بيييه و�ييسييائييل الإعييييييام من 
عييييبييييارات اليييتييينيييدر و�يييسيييور ال�ييسييتييهييانيية 
و�سورة،  �سوتا  ذلييك  وكتابة  والغفلة، 
ُييييياَحييييظ مييين ميي�ييسييالييك بع�س  وممييييا 
الييينيييا�يييس مييين �يييسيييور الييبييطيير ومييظيياهيير 
الإ�سراف، واملباهاة والتفاخر، قد يكون 
النعم،  كييفييران  مييوؤ�ييسييرا على  كله  ذلييك 

وا�ستياء الغفلة.

موؤكدا اأن ال�سكر �سمام الأمان لدوام 
لزيادته  املقيم  ال�سبيل  وهييو  اليينييعييم، 
وبيييركيييتيييه. وقييييييال الييي�يييسيييييييخ: » �يييسيييرَب 
اهلل مييين الأميييثيييال ميييا فيييييه ُميييزَدجييير، 

الأنييبييييياء مييا فيه ُمعترَب«  و�ييسيياَق ميين 
يييَرَب  »َو�يييسَ تييعييالييى:  بييقييولييه  م�ست�سهدا 
ُمْطَمِئنًَّة  اآِمَنًة  َكاَنْت  َقْرَيًة  َمَثًا   ُ اهللَّ
َييياأِْتيييييَهييا ِرْزُقيييَهيييا َرَغييييًدا ِميييْن ُكيييلِّ َمييَكيياٍن 

عييبييارات  »يف  بيين حميد  واأ�يييسييياف 
يف  وجتييييياوزات،  وتعليقات  وتييدوييينييات 
للكبر،  وتيي�ييسييغيير  لييليي�ييسييغيير،  تييكييبيير 
يييتييتييبييعييون اليينييقييائيي�ييس، ويييتيي�ييسيييييدون 
الأخيييييييطييييييياء، وقييييييد يييييكييييِذبييييون ميييئيييات 
الييكييذبييات، ويييثييرون األيييوان الإثييييارات، 
اإذا كييان مثل هييذه الإثييارات  وبخا�سة 
والتعليقات تتعلق بهذا البلد املبارك، 
اإن   « وتييابييع  الييطيييييب«.  املجتمع  وهيييذا 
واحلييذر  واخلييوف  وال�سكر  امل�سوؤولية 
كيييليييهيييا تييقييتيي�ييسييي الييينيييظييير والييتييفييكيير 
واليييتيييدبييير، ل تييقييتييلييوا اأنييفيي�ييَسييكييم، ول 
نعم  تكفروا  ول  جمتمعكم،  متييزقييوا 
وطنكم  ا�ييسييتييقييرار  تيييهيييزوا  ول  ربيييكيييم، 

بانفعالت وتغريدات مهلكة«.
حييافييظييوا على  حييميييييد«  بيين  وزاد 
اتيييزاِنيييكيييم، فييفييي مييثييل هيييذه الييظييروف 
اليييتييياحيييم،  نييييييور  يييي�يييسيييرق  اأن  ييييجيييب 
وتيييتيييا�يييسيييى ظيييليييميييات املييي�يييسييياحييينيييات، 
وتتجلى مظاهر ال�سكر، والإح�سان يف 

ال�سرف، والر�سيد يف الإنفاق«.
اأن يعود  بييد  اأنييييه ل  و�ييسييدد عييلييى 
املُجتمع على نف�سه بالنقد واملحا�سبة. 
فيييكيييميييا ُتييينيييقيييد الييييييييدول واحليييكيييوميييات 
ُتيينييتييقييد اليي�ييسييعييوب واملييجييتييمييعييات، ومييع 
جعلت  املعا�سرة  الثقافة  فيياإن  الأ�سف 
نيييقيييدهيييا احلييييكييييومييييات هييييو الأ�يييسيييهيييل، 

نف�سها  تنتقد  اأن  وتيي�ييسييعييف  وتييعييجييز 
م�سالكها  تيييراجيييع  اأو  جمييتييمييعييهييا،  اأو 

وت�سرفاتها.
بيييين حيييميييييييد: »يف ميييييييدان  وقييييييال 
ال�سكر واملحا�سبة تاأّملوا هذا احلديث 
الييعييجيييييب، الييييذي اأخيييرجيييه الإمييياميييان 
من  اهلل،  رحمهما  وم�سلم،  الييبييخيياري 
اأبييييي هييريييرة،ر�ييسييي اهلل عنه،  حييديييث 
قييال: قال ر�سوُل اهلل، �سلى اهلل عليه 
يكلمهم اهلل  »ثيياثيية ل  و�ييسييلييم:  واآلييييه 
يوم القيامة، ول يزكيهم، ولهم عذاب 
األيم..«، وذكَر منهم: »رجٌل باَيَع اإماًما 
ل ُيباِيُعه اإل لُدنياه، اإن اأعطاه ما ُيريُد 
اأي وعيد  ليييه«.  يييِف  واإل مل  لييه،  وَفيييى 
العظيم  �سديد يت�سمنه هذا احلديث 
عن  ور�ييسيياه  وطاعته  ولءه  يربط  ملن 

ولة اأمره بامل�سالح املادية؟!
فاإذا كان هذا الوعيد يف حق من 
اإلييى �سخطه  �سخط، فكيف مبن �سم 
الإثيييييارة، واليي�ييسييعييي يف اإ�ييسييعييال الييفيينت، 
الوعيد  كيييان  واإذا  لييليينييعييم؟،  والييتيينييكيير 
على هذه الق�سية الفردية، فكيف اإذا 

ارتقت اإلى ما هو اأكرب منها؟«.
واأ�سار اإلى اأن اأية دعوة اأو كلمة اأو 
تعليق اأو تدوين يولد حقدا، اأو يبعث 
على فرقة، اأو يورث نعرة، فهو دعوة 

جاهلية.
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بيئتنا حياتنا
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أسبوعية جامعة الملك خالد

ميا
دي
كا
أ

د. حمدون 
كباشي

• بعد اإكمال الدرا�سة اجلامعية 
التدري�س  العمل يف جمال  زاول 
مبيييييدار�يييييس اليييتيييعيييليييييييم الييييعييييام يف 

ال�سودان.
الدخار  ببنك  مرجما  • عمل 
اليييي�ييييسييييوداين لييلييغييتيين الييعييربييييية 
الييعيياقييات  بق�سم  والإجنييليييييزييية 

اخلارجية.
درجتي  على  ح�سوله  عقب   •
التحق  والييدكييتييوراه  املاج�ستر 
بييالييعييمييل يف جييامييعييتييي كيييردفيييان 

وال�سودان املفتوحة.
م�ساعدا  اأ�ستاذا  حاليا  يعمل   •
بييكييلييييية املييجييتييمييع لييلييبيينييات بيياأبييهييا، 
وعيي�ييسييوا يف اجلييمييعييييية الييدولييييية 

للمرجمن والّلغوين العرب.

كباشي: اللغة العربية األكثر صمودا 
بمزاياها وخصائصها

خالد العمري

ذكيييير الأ�يييسيييتييياذ امليي�ييسيياعييد بييكييلييييية املييجييتييمييع 
لييلييبيينييات بيياأبييهييا حيييميييدون كييبييا�ييسييي حييمييدان، 
الأكيييرث  الييعييربييييية جعلتها  الييلييغيية  مييزايييا  اأن 
ل  مبا  تتمتع  واأنييهييا  وا�ستمرارية،  �سمودا 
كاليونانية،  الييلييغييات،  ميين  لغرها  يييتييوافيير 
لتي  الييكييا�ييسيييييكييي،  والأدب  الفل�سفة  لييغيية 
مبينا  انييدثييرت،  الييتييي  والاتينية  انييييزوت، 
الفر�س  وعلوم  اآداب  قدميا  ا�ستوعبْت  اأنها 
نحو  ميين  وخ�سائ�سها  واليييييونييان  والييييروم 
للبقاء  تييوؤهييلييهييا  وا�ييسييتييقيياق  واأدب  و�ييسييرف 
فيين ودييين  لييغيية  اأنييهييا  والييتييطييور، خ�سو�سا 

وعلم وح�سارة .

ما الذي دفعك اإلى تخ�س�ض
علم اللغة؟

اخييييرت عييلييم الييلييغيية؛ لأن الييبييحييث فيييييه ل 
امليياألييوفيية،  التقليدية  املناهج  على  يقت�سر 
ليي�ييسييانييييية يف الع�سر  بييل ظييهييرت اجتييياهيييات 
احليييدييييث لييهييا �ييسييدى ميييوؤثييير يف نييفيي�ييس كل 
بييياحيييث ودار�يييييييس، اإذ تييعيينييى بييبيينييييية اليينييظييام 
وال�سرفية  ال�سوتية  وم�ستوياته  اللغوي 

والركيبية والدللية. 
التفكر  حلييق  الييييذي  الييتييطييور  واأّدى 
يف ميي�ييسييائييل الييلييغيية اإلييييى فييتييح اآفيييياق جييديييدة 
كييربى  ل�سانية  وميييدار�يييس  ميينيياهييج  وظييهييور 
جنييييم عيينييهييا تيييعيييدد حميييييياور وفييييييييروع عييلييم 
والتطبيقي  الييو�ييسييفييي  الييلييغيية  كعلم  الييلييغيية 
واليينييفيي�ييسييي، وكييييل ذلييييك يف جمييمييلييه جمييال 
وا�ستقرائها  اللغوية  امليييادة  جلمع  خ�سب 
و�شياغتها،  النتائج  وا�شتنباط  وحتليلها 
اإلى ذلك ن�ساأتي يف البيئة الريفية  اإ�سافة 
كان لها اأثر يف ميلي للدرا�سات اللغوية اإذ 
التي جتوب تلك  البداة  اأن قبائل  لحظت 
البقاع تلهج األ�سنتها بلغات تعود يف اأ�سولها 
يف  �ساعْت  لغوية  اأ�سابر  اإلى  وم�سامينها 
والييعييبييا�ييسييي، ممييا حفزين  الأمييييوي  الع�سر 

لأنقب يف تراث لغة ال�ساد.

بتهذيبه  يبداأ  الّدخيل  تعريب  وكان   
يييكييون عييلييى بنية  زييييييادة حييتييى  اأو  بيينييقيي�ييس 
تلفاز ومذياع  العربية مثل  الأوزان  توافق 
ال�سوت من  راد لأنييه يرد  اأي�سا  وقيل عنه 
له عاقة  اأي�سا  اللفظ  وهييذا  قا�س  مكان 
وطيييييييدة بييالييكييلييميية الإجنييليييييزييية مييين حيث 
املجمع  اأع�ساء  اجتهد  كما  واملعنى  املبنى 
يف تطويع الألفاظ العامية لتكون يف قالب 
عربي �سليم، دون خرق لقواعد الف�سحى، 

كي توؤدي املعنى املراد.
واملجمع يبحث ويبت ب�سفة م�ستمرة 
يف الأميييييور وامليي�ييسييائييل الييلييغييوييية وييي�ييسييع لها 
احللول املائمة التي ت�ستجوبها روح ع�سر 

العوملة.
وقد رفد املكتبة العربية بفي�س وافر 
امل�سطلحات  مو�سوعة  منها  املوؤلفات  من 
العلمية والفنية واأي�سا جمموعة القرارات 

العلمية.

وكيف ترى واقع اللغة العربية
يف اململكة العربية ال�سعودية؟

اليييليييغييية هييييي لييي�يييسيييان الأمييييييية ووعييييييياء الييفييكيير 
ُعيييرى  تييوثيييييق  يف  فييعيياليية  واأداة  والييثييقييافيية 
التوا�سل، وللمملكة العربية ال�سعودية دور 
والبحث  اللغوّية  الّتنمية  جمييال  يف  رائييد 
العلمي وذلك بتوظيف اإمكاناتها يف اإن�ساء 
ومنها  الرئي�سة  املييدن  يف  املركزية  املكتبات 
دارة امللك عبد العزيز التي تعنى بالتوثيق 

الأدبي والعلمي والراث.
متخ�س�سة  مييكييتييبييات  اأ�ييسيي�ييسييت  كييمييا 
لييلييهيييييئييات وامليينييظييمييات واليييييييوزارات وكييذلييك 
الفي�سل  املييلييك  كييمييركييز  لييلييبييحييوث  ميييراكيييز 
للمكتبات  بالإ�سافة  بالريا�س،  للبحوث 
الييرقييمييييية الييتييي اأ�ييسييبييحييت �ييسييامييليية ملختلف 
اأنييييواع املييعييارف وازدهييييرت الأنييدييية الأدبييييية 
التي حظيت بالرعاية والدعم ال�سخي من 
املييواقييع، وكييل هذه  قبل الدولة يف خمتلف 
الإجنيييييازات اأعييمييدة را�ييسييخيية لييياإبيييداع وبييث 

الوعي اللغوي بن اجلمهور. 
اأميييييا يف ميييا يييتييعييلييق بييلييغيية الييتييخيياطييب 
اليي�ييسييفييهييي فييميين املييياحيييظ اأن لييغيية املييدييينيية 
ا�ستهدفها  وقييد  ال�سائدة  هييي  احل�سر  اأي 
الّلهجات  بييداأت  كما  والت�سذيب،  التهذيب 

الريفية والبدوية يف النح�سار قليا.

ما دور جمامع اللغة
 يف تطوير العربية؟

جلهود  يانع  غر�س  العربية  الّلغة  جممع 
زمٍر من العلماء والأدباء ذوي الغرة على 
بييل هو  بيياأ�ييسييرهييا،  العربية  الييبيياد  اللغة يف 
اللغوية  العرب  لهتمامات  نا�سعة  �سورة 

الّل�سانية يف القرن الي ٢0.
وقد داأب على درا�سة الق�سايا الّلغوية 
امليييليييّحييية جلييعييلييهييا ميييواكيييبييية لييعييلييوم الييعيي�ييسيير 
احليييدييييث. واأ�ييسييهييم املييجييمييع بييقييدر وافيييير يف 
تتعلق  التي  والألفاظ  امل�سطلحات  تعريب 
يعهدها  مل  الييتييي  وامليييادييييات  باملح�سو�سات 

العرب يف حياتهم.

معاجم  اإ�ييسييدار  يف  املجمع  اأ�سهم  كما 
حييديييثيية حتيييوي يف طييييياتييهييا كيينييوز اليييراث 
الييعييربييي الإ�ييسييامييي ومييتييطييلييبييات الييطييفييرة 
احليي�ييسييارييية، وميينييهييا عييلييى �سبيل املييثييال ل 
واملعجم  العربي  التاريخي  املعجم  احل�سر 

الو�سيط.

كيف تواكب اللغة العربية
التطور التقني؟

العربية مزايا ل تتوافر لغرها من  للغة 
والأدب  الفل�سفة  لغة  فاليونانية،  اللغات، 
التي  والاتينية  انيييزوت،  قد  الكا�سيكي، 
تييفييرعييت ميينييهييا لييغييات اأوروبييييييييية كييثييرة قد 

اندثرت.
ا�ستوعبت  فييقييد  الييعييربييييية  الييلييغيية  اأمييييا 
قدميا اآداب وعلوم الفر�س والروم واليونان 
من  متعددة  بخ�سائ�س  تتميز  ومييادامييت 
نحو و�سرف واأدب وا�ستقاق توؤهلها للبقاء 
والييتييطييور، وهييي قيييادرة لأن تييكييون لغة فن 
ودين وعلم وح�سارة وح�سبنا �سهادة عامل 
اأوروبيييييييي �ييسييهيير بيييذليييك، وهييييو وليييييييم ورك 
عندما علق قائا: اإن للعربية لينا ومرونة 
ملقت�سيات  وفييقييا  الييتييكيييييف  مييين  ميييكيينييانييهييا 

الع�سر.

ما م�ستوى اللغة العربية
لدى طالب جامعة امللك خالد؟

بيي�ييسييفيية عيييامييية، يييييييراوح بييين جيييييد وجيييييد 
جدا، ويجري التفاوت بينهم تبعا الفروق 

الفردية.

كلمة لطالب ومن�سوبي
اجلامعة كافة؟

املثلى  الإدارة  اأهييمييييية  مبيييراعييياة  اأو�ييسيييييهييم 
احلياة  ومييا  يفيد  فيما  وا�ستثماره  للوقت 
واأن  �سريعا،  متييّر  التي  ال�سويعات  هييذه  اإل 
لييا�ييسييتييفييادة من  الييفيير�ييسيية  يغتنم اجلييميييييع 
املوؤ�س�سات املكتبية وم�سادر املعلومات التي 

اأعدتها اجلامعة.
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تركيبات  بتح�سر  مرتبطة  مهماتهم 
الييييكييييربييييون اليي�ييسيينيياعييييية وتييفيياعيياتييهييا 
ملنفعة  وا�ييسييتييخييدامييهييا  وخيي�ييسييائيي�ييسييهييا 

الب�سرية.

ما عوامل جودة معايري 
املنتجات الع�سوية؟

تعتمد جودة معاير املركبات الع�سوية 
اأي جمال  وفى  ا�ستخدامها  على مدى 
ت�ستخدم �سواء كانت يف جمال الكيمياء 
اإمكانيه  وكذلك  ال�سناعية،  اأم  الطبية 

حت�سرها وف�سلها وتنقيتها.

حدثنا عن ف�سل وتنقية ودرا�سة 
الرتكيب الفراغي والتخليق 

للمركبات الع�سوية؟
الأعيييظيييم من  اليي�ييسييواد  ي�سكل  الييكييربييون 
املركبات الع�سوية اأكرث من اأي عن�سر 
اآخر، واملتخ�س�سون بالكيمياء الع�سوية 
يعملون على الركيبات �سمن جمالت 
اأو�يييسيييع كيي�ييسيينيياعيية الأدويييييييية وامليينييتييجييات 
وتعتمد عملية  ال�ستهاكية، وغرها. 
التح�سر والف�سل والتنقية للمركبات 
الكيميائية  املييواد  توافر  على  الع�سوية 
التكلفة  ذلييك  يف  ويييراعييى  امل�ستخدمة، 

املادية.
حت�سر  اليي�ييسييهييل  ميين  كيييان  فكلما 
وتيينييقييييية امليييركيييبيييات كيييييان ميييين الييييي�ييسيير 
اأييي�ييسييا عملية  وتييعييتييمييد  ا�ييسييتييخييدامييهييا. 
الييتييحيي�ييسيير عييلييى مييييدى اأهيييميييييييه املييييواد 
بن  اأ�سا�سية  عاقه  فهناك  اليينيياجتيية؛ 
الع�سوية  املييركييبييات  ا�ييسييتييخييدام  اأوجيييييه 

وتركيبها الكيميائى و�سفاتها.

خالد العمري 

ذكيييير اأ�يييسيييتييياذ الييكيييييمييييياء بييكييلييييية الييعييلييوم 
الأ�ييسييتيياذ الييدكييتييور اأمييين حممد �ساح 
اأن الييكيييييمييييياء عييلييم ميييركيييزي يييدخييل يف 
جمالت عدة، واأكد من جهة اأخرى اأن 
ليياأوطييان هي جودة  الييرثوة احلقيقية 
املعرفة  ا�ستخدام  على  وقدرته  التعليم 
الأميييم  تييقييدم  اأن  مبينا  ميينييه،  اليينيياجتيية 

وال�سعوب مرهون بالعلم والتقنية.
وتطرق �ساح يف حوار مع »اآفاق« 
اإلييييييى حميييييياور مييينيييهيييا: اأهيييمييييييية الييبييحييث 
العلمي وال�سعوبات التي تواجه طاب 

الكيمياء، مو�سيا بتحفيز الباحثن.

ما الذى دفعك
اإلى تخ�س�ض الكيمياء؟

املركزي؛  العلم  مبنزلة  الكيمياء  علم 
فيييهيييو اليييعيييليييم اليييييييذى يييخييتيي�ييس بيييياملييييواد 
كما  وتفاعاتها،  وخوا�سها  وتركيبها 
ييي�ييسيياعييد عييلييى �ييسييرح الييعييامل املييييادي من 
اجلديد  وجييود  اإلييى  بالإ�سافة  حولنا، 
ب�سفة يومية يف هذا العلم، وخ�سو�سا 
يف جمال الكيمياء التخليقية مبا جتلبه 
من عائد اقت�سادي يف جمالت عديدة 
مييثييل �ييسيينيياعيية الأدوييييييييية وامليينيي�ييسييوجييات 
والأ�سباغ اإلى جانب م�ستقات البرول 

والبلمرات وغرها.
كييل هيييذا كيييان دافييعييا لييدرا�ييسيية علم 
الكيمياء الع�سوية ملا فيها من ت�سويق 
الع�سوية  الكيمياء  فعلماء  وحتديات؛ 
هيييم مبيينييزليية مييعيياجلييي ميي�ييسييكييات، لأن 

وت�ستخدم طرق عدة للتعرف على 
املخلقة،  الييعيي�ييسييوييية  املييركييبييات  تييركيييييب 
با�ستخدام  وفيزيائية  كيميائية  منها 
الطرائق الطيفية احلديثة مثل الرنن 
اليييينييييووى املييغيينيياطييييي�ييسييى لييلييهيييييدروجيين 
والكربون )NMR & C13( وا�ستخدام 
الأحييادييية.  للبلورات  ال�سينية  الأ�ييسييعيية 
وك��ذل��ك ي��ج��ب م��ع��رف��ه م���دى الن�شاط 

البيولوجى لهذه املواد.

ما تقييمك للمخاطر والأعرا�ض 
اجلانبية للمركبات الع�سوية؟

جميع  مع  �سديد  بحذر  التعامل  يجب 
خماطر؛  ميين  لها  ملييا  الكيميائية  امليييواد 
فيييقيييد تيي�ييسييبييب اللييييتييييهييييابييييات اجليييليييديييية 
واحلييييييييروق عييينيييد ميياميي�ييسييتييهييا لييلييجييلييد 
وخييانييقيية؛  �ييسيياميية  اأبيييخيييرة  لييهييا  وبع�سها 
الأميين  باحتياطات  اللييتييزام  يجب  لييذا 
واليي�ييسيياميية يف املييعييامييل عيينييد الييتييعييامييل 

معها.

ما ال�سعوبات التي يواجهها
الطالب يف التخ�س�ض

وكيفية التغلب عليها؟
قلة التح�سيل الدرا�سي وعدم الركيز 
يف امليييحيييا�يييسيييرات الييعييلييمييييية والييعييمييلييييية، 
وييييرجيييع ذلييييك ليييكيييرثة غييييييياب الييطيياب 
واأي�سا عدم اإملامهم باللغة الإجنليزية. 
واأدعو طابنا اإلى بدء الدرا�شة بن�شاط 
واجيييتيييهييياد، واأنيي�ييسييحييهييم بييالنييتييبيياه اإليييى 
�سرح املدر�س جيدا اأثناء املحا�سرة واأل 
يخجل اأحدهم من ال�سوؤال عن املعلومة 

التي مل ي�ستوعبها اأو يفهمها. 

كييييمييييا اأقييييييييييرح حتيييفيييييييز الييطييلييبيية 
املييتييفييوقيين وتييرغيييييبييهييم لييدرا�ييسيية علم 
الييكيييييمييييياء، واأيييي�يييسيييا تيينييظيييييم  زييييييارات 
ميييييدانييييية اإلييييى بييعيي�ييس امليي�ييسييانييع  مثل 
وتكرير  والأ�ييسييمييدة  الأدويييييية  م�سانع 
اليييييبيييييرول وغيييييرهيييييا، وذليييييييك لييربييط 
الدرا�سة النظرية بتطبيقها يف احلياة 
العملية، واأي�سا اإقامة دورات لتح�سن 

اللغة الإجنليزية واحلا�سب الآيل.

كيف ترى البحث
العلمي يف اجلامعة؟

تكمن  ل  مييا  لبلد  احلقيقية  الييييرثوة 
جييودة  واإمنيييا يف  الطبيعية  ميييوارده  يف 
الييتييعييليييييم وقيييييدرتيييييه عيييليييى ا�يييسيييتيييخيييدام 
كييمييا يعتمد  الييينييياجتييية مييينيييه،  امليييعيييرفييية 
واملحافظة  اليييييوم  القييتيي�ييسييادي  النمو 
والتقنية،  العلم  على  ا�ستدامته  على 
ول ييييوجيييد �ييسييبيييييل لييتييحييقيييييق الييتييقييدم 
والييرفيياهييييية لييليي�ييسييعييوب اإل ميين خييال 

ال�ستخدام املكثف للعلم والتقنية.
وقيييييد اأدركييييييييت اليييييييدول املييتييقييدميية 
اهتمامها؛ فمثا  اأوليييى  واأولييتييه  ذلييك 
مييييوارد طبيعية  اأي  اليييييابييان  ل متييلييك 
ولييكيينييهييا اأنييي�يييسييياأت ميييا ييييزييييد عييلييى 1٢0 
جييامييعيية يف مييدييينيية طييوكيييييو وحييدهييا، 
ولييديييهييا ميييا يييزيييد عييلييى األييييف جامعة 

منت�سرة يف اأنحاء الباد. 
ونييتيييييجيية لييهييذا، حتييولييت اليييييابييان 
اإلييييى عييميياق اقييتيي�ييسييادي. وممييييا يييدل 
املمنوحة  الييرباءات  اأن عدد  على ذلك 
ليييليييييييابيييان اليييييييييوم ييييزييييد عيييليييى خييميي�ييسييه 
املتحدة  لييلييوليييات  املمنوحة  اأ�ييسييعيياف 
الأميييركييييييية. وتييخييطييو جييامييعييه املييلييك 
خييالييد يف هيييذا املييجييال خييطييوات جدية 
مدير  معالى  بتوجيهات  الأميييام  اإليييى 

اجلامعة على خمتلف امل�ستويات.
وتيييوجيييد بييعيي�ييس امليييعيييوقيييات الييتييي 
املاأمول، ومنها:  امل�ستوى  حتول دون 
البحثية من  الإمييكييانييات  توافر  عييدم 
مييعييامييل جمييهييزة بيياليي�ييسييكييل املييطييلييوب 
واأيييي�يييسيييا عييييدم تيييوافييير الييكيييييميياويييات 
املرغوبة.  البحث  لعملية  املطلوبة 
البحثية،  الإمكانيات  بزيادة  واأو�سي 
الييبيياحييثيين من  اأو�ييسييي بتحفيز  كييمييا 
للبحوث  الييبييحييثييييية  املييكييافيياآت  خيييال 

املميزة.

كلمة توجهها لطالب
ومن�سوبي اجلامعة؟

امللك خالد من اجلامعات  تعد جامعة 
اإلييى  ذلييك  ويييرجييع  اململكة،  يف  املتميزة 
بن  البناء  والتعاون  املبذولة  اجلهود 
ميينيي�ييسييوبيييييهييا واليي�ييسييعييي لييتييحييقيييييق مييزيييد 
الطاب  اأبنائي  واأو�ييسييي  التقدم.  ميين 
ال�ييسييتييفييادة  يح�سنوا  بيييياأن  والييطييالييبييات 
ميين الييوقييت واأل يييوؤجييلييوا عييمييل اليييييوم 
اإلى الغد، وب�سرورة ال�سعي للتح�سيل 
العلمي؛ فالتعليم لي�س جمرد امتحان 
لييلييحيي�ييسييول عييلييى رخيي�ييسيية لييلييعييمييل ول 
جمييييرد تييلييقيين لييلييمييعييارف واملييعييلييومييات 
تهدف  متكاملة  تربوية  عملية  ولكنه 
اإلى بناء الإن�سان ال�سالح الواعي الذى 
ميتلك من املعارف واملهارات ما ميكنه 
ي�ستمر  واأن  ووطنه،  نف�سه  خدمة  من 
الييعييطيياء جلييعييل اجلييامييعيية يف ميي�ييسيياف 

اجلامعات العربية والعاملية.

لسن عارا علينا 

محمد ابراهيم العسيري
نائب رئيس التحرير

ببع�س  البع�س  يتحدث  دعيينييي«..  ل�ساحبها  تييقييول  كلمة  »رب 
نية  لها ح�سابا وقد تخرج منه بح�سن  التي ل يح�سب  الكلمات 
ل يريد من ورائها �سيئا، ولكن هذه الكلمة تودي ب�ساحبها اإلى 

مزالق كبرة قد تنغ�س عليه حياته.
فعندما يتحدث �سيف يف برنامج تلفزيوين وي�سف الفتاة 
باأنها عار فاإنه توؤخذ عليه مثل هذه الكلمة اإذ ل ير�سى اأحد اأن 

تو�سف ابنته اأو اأخته بذلك الو�سف ال�سلبي.
ول  ينكرها  اأهلها ل  وعند  بيتها  البنت مكرمة م�سونة يف 
للمراأة  حتفظ  الييتييي  القيم  بكل  جيياهييل  اإنيي�ييسييان  غيير  يحتقرها 
املجتمع؛  �سرائح  تتقبلها  »العار« ل  وكلمة  كرامتها واحرامها، 
لأن فيييييهييا مييين الييقيي�ييسييوة والإهييييانيييية وعييييدم الحييييييرام ليياأنييثييى؛ 
بكل  عليهن  والإنييفيياق  بربيتهن  ونييقييوم  بناتنا  نحب  فجميعنا 
ر�سى وبكل فخر. نعلمهن التعليم الائق بهن ومننحهن احلب 
والتقدير. نثق بقدراتهن ويف �سخ�سياتهن وت�سرفاتهن ونحرم 

خ�سو�سياتهن ول نعتربهن عارا علينا.
باأ�سره،  اأ�سرة كاملة وهّم وطن  الن�ساء حمل هم   كثر من 
ومل يييركيين بييابييا ميين اأبيييواب العلم والييتييقييدم اإل �ييسييرن اإليييييه بكل 
اقتدار ونعتربهن خر من ميثل املجتمع؛ فاملراأة هي ال�سند يف 

كل اأمور احلياة، ومن امل�ستغرب اأن تو�سف بالعار.
اخلاطئة  والعييتييقييادات  ال�سلبية  اليي�ييسييور  نييحييارب  اأن  علينا 
مثل اأن من يتقدم لزواج فتاة ما، فهو قد رفع العار عن والدها 
واأ�سرتها؛ فهذا الو�سف امل�ستهجن ل ميثل �سوى �سريحة حمددة 
ل تكاد تذكر يف جمتمعنا الذي تربى على احرام الفتاة وحبها 

وتقديرها.
يجب على مطلقي الأو�ساف اخلاطئة اأن يتاأملوا قول معلم 
الأخيياق ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: »من كانت له ثاث 
بنات ف�سرب عليهن و�سقاهن وك�ساهن كن له حجابا من النار«، 

ويحا�ِسبوا اأنف�سهم قبل اأن يحا�َسبوا.

وقفة

د. أيمن صالح: تقدم األمم مرهون
بالعلم والتقنية

د. أيمن صالح
درجييييية  عييييلييييى  حييي�يييسيييل    •
 1989 عيييييييام  امليييياجيييي�ييييسييييتيييير 
والييدكييتييوراه عييام 1995 من 

جامعه القاهرة.
اأ�ستاذ  درجة  على  • ح�سل 
درجه  و  عييام ٢004  م�ساعد 

الأ�ستاذية عام ٢011
ملجل�س  رئييييي�ييسييا  عييمييل    •
قيي�ييسييم الييكيييييمييييياء بييجييامييعييه 

الفيوم ٢010–٢014
مييين  عيييييييييدد  يف  عيييييميييييل   •
اجلامعات باململكة العربية 
الييي�يييسيييعيييوديييية )الييييريييييا�ييييس - 

جنران - اأبها(.
من  كثر  على   •  اأ�سرف 
ون�سر  الييعييلييمييييية  اليير�ييسييائييل 
يف  بيييحيييثيييا   40 مييييين  اأكيييييييييرث 

دوريات علمية عاملية
• هو حاليا اأ�ستاذ الكيمياء 
الكيمياء  بق�سم  الع�سوية 

يف جامعة امللك خالد.
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جامعات سعودية

الجوف تعلن جائزة ألفضل مكتبة منزلية 
ال�سناعية،  التجارية  الغرفة  من  بدعم  املنطقة،  لأهل  منزلية  مكتبة  لأف�سل  جائزة  اجلوف  جامعة  اأعلنت 
املكتبات  اإقامة املعر�س الثاين للكتاب الذي تنظمه جامعة اجلييوف.  واأو�سح عميد �سوؤون  وذلك تزامنا مع 
الدكتور �سليمان الرياعي، اأنه حتقيقا لأهداف اجلامعة يف جمال خدمة املجتمع ون�سر املعرفة وحتفيز اأفراده 
للعلم واملعرفة والتحول اإلى جمتمع معريف، اأعلنت اجلامعة جائزة لأف�سل املكتبات املنزلية مبنطقة اجلوف، 
األييف ريال،  اأنها مق�سمة على ثاثة مراكز هي: اجلائزة الأولييى 15  اإلييى  األييف ريييال، م�سرا  تبلغ قيمتها 30 

والثانية 10اآلف ريال، والثالثة خم�سة اآلف ريال. 

أم القرى تستقبل طلبات المنح 
بداأت عمادة الدرا�سات العليا بجامعة اأم القرى، ا�ستقبال طلبات اللتحاق يف برامج الدرا�سات العليا »الدبلوم 
العايل، املاج�ستر، الدكتوراه« للعام الدرا�سي املقبل 1438/1437، وذلك لطاب املنح اخلارجية من خريجي 
اجلامعة واملتوقع تخرجهم هذا العام. واأو�سحت العمادة اأن الت�سجيل الذي �سي�ستمر حتى اخلمي�س املوافق 
1437/5/٢ �سيكون عرب املوقع الإلكروين للجامعة، وذلك يف كليات ال�سريعة والدرا�سات الإ�سامية )دبلوم، 
)ماج�ستر،  واآدابييهييا  العربية  واللغة  دكييتييوراه(  )ماج�ستر،  الدين  واأ�ييسييول  والييدعييوة  دكييتييوراه(،  ماج�ستر، 
دكتوراه(،  ماج�ستر،  )دبلوم،  والأنظمة  الق�سائية  والدرا�سات  دكييتييوراه(،  )ماج�ستر،  والربية  دكييتييوراه(، 
عن  والنهي  باملعروف  لاأمر  العايل  واملعهد  دكتوراه(،  )ماج�ستر،  الإ�سامية  واملالية  القت�سادية  والعلوم 

املنكر )دبلوم، ماج�ستر(.

فتح القبول للدراسات العليا بالجامعة اإللكترونية
اأعلنت اجلامعة ال�سعودية الإلكرونية موعد فتح القبول يف برامج الدرا�سات العليا ملرحلة املاج�ستر للعام 
اجلامعي 1438/1437، ابتداء من الأحد 5 جمادى الأولى املقبل وحتى اخلمي�س 16 من ال�سهر نف�سه. واأو�سح 
وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي الدكتور عبداهلل العبداجلبار، اأن القبول يف برامج الدرا�سات 
العليا ملرحلة املاج�ستر �سيتاح يف برامج »اإدارة الأعمال، واأمن املعلومات، والرعاية ال�سحية«، وذلك يف فروع 

اجلامعة بالريا�س، وجدة، والدمام. 
وقال العبد اجلبار اإن العمادة ت�شرتط يف كل الربامج املطروحة اختبار اللغة الإجنليزية »الآيلت�ض« اأو 
باجلامعة  العليا  الدرا�سات  برامج  اإلى  التقدم  الراغبن يف  داعيا  »�ستيب«،  الإجنليزية  اللغة  كفايات  اختبار 
الإلكرتوين  املوقع  القبول من خال  بالربامج، و�شروط  املعلومات اخلا�شة  اإلى الطاع على  الإلكرتونية 

الر�سمي للجامعة.

»بوينج« تدعم أبحاث طلبة الفيصل
قدمت �سركة بوينج يف اململكة جلامعة الفي�سل 187،500 األف ريال لدعم وتطوير الإجنازات البحثية للطلبة. 
اململكة  يف  بوينج  �سركة  رئي�س  هيييييازع،  اآل  علي  حممد  الدكتور  اجلامعة  رئي�س  ا�ستقبل  اأن  بعد  ذلييك  جيياء 
املهند�س اأحمد جزار. وكان اآل هيازع اأعرب خال اللقاء عن امتنانه ل�سركة بوينج، اإذ قال: » نحن فخورون 
بنوعية الطاب بجامعة الفي�سل لإجنازاتهم يف جمال الأبحاث ملا يخدم الوطن وينمي قدراتهم البحثية 
�سيارة كهربائية  الهند�سة لت�سميم وتنفيذ  العام بدعم م�سروع طاب كلية  بوينج هذا  امل�ستقبلية«. وقامت 

تعمل بالطاقة ال�سم�سية«.

جازان تصوغ أهدافها حتى 2020 
نظمت جامعة جازان »الور�سة الثالثة لتطوير اخلطة التنفيذية للجامعة« مب�ساركة فريق اخلطة التنفيذية 
املكون من80 �سخ�سا من جميع كليات وعمادات واإدارات اجلامعة. واأو�سح عميد عمادة التطوير الأكادميي 
الدكتور نايف اأزيبي، اأن هذه الور�سة تاأتي يف اإطار اخلطة التنفيذية للجامعة، بالتعاون مع جامعة برونيل 
الربيطانية، م�سرا اإلى اأن امل�ساركن يف هذه الور�سة عملوا منذ ما يقارب ثاثة اأ�سهر يف 15 فريقا متخ�س�سا 

ب�سوغ الأهداف ال�سراتيجية التي حتدد م�سار اجلامعة حتى عام ٢0٢0.
اأزيبي: »اإن الأهداف ال�سراتيجية للور�سة تتوزع بن الأهداف التي تركز على جمال ا�ستكمال  وقال 
البنية التحية، ب�سقيها العمراين والتقني، وجمال جتويد التعليم والتميز يف البحث العلمي، وبن جمالت 
الإ�سهام يف خدمة املجتمع«. واأ�ساف: »تهدف هذه املرحلة اإلى حتويل الأهداف ال�سراتيجية اإلى م�سروعات 
واقعية، ومبادرات حمددة ميكن قيا�سها ومتابعة اأدائها، بالإ�سافة اإلى حتديد معاير وموؤ�سرات اأداء متكن 

اجلامعة من معرفة التقدم يف حتقيق روؤيتها واأهدافها«.

أحمد العياف 

قال وزير التعليم الدكتور اأحمد العي�سى، 
اإن الوزارة ت�سعى اإلى حتديث خطة »اآفاق« 
يف  لاإ�سهام  امل�ساركن  مبرئيات  والأخيييذ 
اإكيييميييال مييا مت الييبييدء بييه لييتييحييويييل اململكة 
معريف.  جمتمع  اإليييى  ال�سعودية  العربية 
جييياء ذليييك خيييال ور�ييسيية الييعييمييل املنعقدة 
ل�ييسييتييكييمييال املييرحييليية الييثييانييييية ميين اخلطة 

امل�ستقبلية للتعليم اجلامعي »اآفاق«.
مييين جييانييبييه، اأو�يييسيييح وكيييييل اليييييوزارة 
ليييلييي�يييسيييوؤون الييتييعييليييييمييييية، رئييييييي�يييس الييلييجيينيية 
الييدكييتييور  امل�ستقبلية  للخطة  التنفيذية 
جيييياءت  اليييور�يييسييية  اأن  اليييعيييوهيييليييي،  حميييميييد 
ومناق�سة  العايل  التعليم  تقدم  يف  لت�سهم 
حتيييديييياتيييهيييا واليييقييي�يييسييياييييا ال�ييسييراتيييييجييييية 
ومييتييطييلييبييات املييرحييليية الييقييادميية وتييطييلييعييات 

ال�سركاء. 
اآفييياق يف  »اإن خطة  الييعييوهييلييي:  وقيييال 

اأ�سهمت   )٢015-٢010( الأولييييى  املييرحييليية 
كاأولوية  التو�سع  على  القوي  الركيز  يف 
قيي�ييسييوى ليييهيييذه امليييرحيييلييية، نييتييج ميينييه منو 
مييلييحييوظ يف عييييدد اجلييياميييعيييات بييعييد زيييييادة 
الييطييلييب عييلييى ميينييظييوميية الييتييعييليييييم الييعييايل 

واحلاجة اإلى وجود طاقة ا�ستيعابية«.
كيييميييا بيييين �ييييسييييرورة قيييبيييول خييريييجييي 
املييرحييليية الييثييانييوييية يف الييكييليييييات واملييعيياهييد 
القطاع  يف  الييدوليية  تييوجييه  ملييواكييبيية  املهنية 

ال�سناعي وحاجة �سوق العمل اإليها«
تباينا  اأن هناك  اإلى  العوهلي،  ولفت 
قييبييل اجلييامييعييات،  ميين  يف تطبيق اخلييطيية 
تييقييدمييهييا يف م�ستوى  اخيييتييياف  ميينييه  نييتييج 
الإجناز، مو�سحا اأن هذا التباين ي�سهم يف 
الريادة  اإلى م�ساف  دفع بع�س اجلامعات 
العاملية يف بع�س املجالت، اإذ حققت اإحدى 
اجلييامييعييات احلييكييومييييية امليييركيييز 13 عييامليييييا، 
والييثييالييث اآ�ييسيييييوييياً يف عيييدد احليي�ييسييول على 

براءات الخراع.

وزير التعليم: نسعى لتحويل 
السعودية إلى مجتمع معرفي

�سمن  �سعودية  جامعات  ثاث  دخلت 
وفقا  عاملية  الأكييرث  اجلامعات  قائمة 
لت�سنيف جملة تاميز للتعليم العايل، 
العامل،  حول  جامعة   ٢00 ت�سم  التي 
هي:  الييثيياث  ال�سعودية  واجلييامييعييات 
جييامييعيية املييلييك عييبييدالييعييزيييز، وجييامييعيية 
امللك فهد للبرول واملعادن، وجامعة 

امللك �سعود.
واحييتييلييت جييامييعيية قييطيير املييرتييبيية 
لوك�سمربج  وتلتها  القائمة  الأولى يف 
يف املرتبة الثانية، وبلغ عدد اجلامعات 
العربية بالقائمة ثماين جامعات من 

خم�س دول.
بناًء  تاميز  ت�سنيف جملة  وجيياء 
الأول  املقيا�س  مقايي�س،  ثاثة  على 
ن�سبة الأ�ساتذة والطاب الدولين يف 
اجلامعة، املقيا�س الثاين التعاون مع 
الباحثن يف الدول الأخييرى، املقيا�س 
ن�سرها  الييتييي  الأبييحيياث  ن�سبة  الثالث 

باحثو اجلامعة عامليا. 
 وتييي�يييسيييتيييخيييدم جمييييليييية اليييتيييامييييز 
�سمن  العاملية  معيار  العايل  للتعليم 
بهدف  العاملية  للجامعات  ت�سنيفاتها 
و�ييسييع قييائييميية تيي�ييسيينيييييفييات اجلييامييعييات 

العاملية. 
ميين جهته، اأقييير املييحييرر الييعييام يف 
جملة التاميز للتعليم العايل  وحمرر 
الييعييايل  للتعليم  الييتيياميييز  ت�سنيفات 
مت  اأنييه  باتي  فيل  العاملية  للجامعات 
تقييم كل املوؤ�س�سات التي وردت يف اأول 

800 مرتبة يف الت�سنيفات.

ثالث جامعات سعودية
ضمن قائمة »تايمز«
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مبتعثون

نصح المبتعثين الجدد بالتخطيط ومعرفة قوانين البلد 

مشيبه: االبتعاث تحد ووسيلة
لتقوية الشخصية وتطويرها وتأهيلها

يحيى التيهاني

بييالييوليييات  بو�سطن  اإليييى  املبتعث  عييّبييد 
اأ�يييسيييامييية يحيى  امليييتيييحيييدة الأميييركييييييية، 
على  املقبلن  اأمييييام  الييطييريييق  م�سيبه، 
البيييتيييعييياث ميييين خيييييال و�يييسيييفيييه �ييسييبييا 
املهمة  عييليييييهييم  تيي�ييسييهييل  اأن  �ييسيياأنييهييا  مييين 
املهمة  يف  اليينييجيياح  عييلييى  ت�ساعدهم  بييل 
لييدوليية  ال�سفر  قييبييل  املييبييكيير  كالتن�سيق 
البيييتيييعييياث وحميييياوليييية اليييتيييوا�يييسيييل مييع 
التي  املهمة  الأ�ييسييييياء  ملعرفة  امللحقية 
الإحيياطيية  وكييذلييك  املبتعث  تنق�س  قييد 

بقوانن دولة البتعاث.

حدثنا عن اأول
اأيامك يف البتعاث؟

�ساأبداأ بتقدمي خال�س ال�سكر والتقدير 
ليي�ييسيييييدي خييييادم احليييرمييين اليي�ييسييريييفيين 
امليييليييك �ييسييلييمييان بييين عييبييد الييعييزيييز على 
التعليم  ملييوؤ�ييسيي�ييسييات  املييتييوا�ييسييل  دعيييميييه 
الييعييايل ولييربامييج البييتييعيياث على وجه 
اخلييي�يييسيييو�يييس، وكييييذلييييك مليييعيييايل مييدييير 
اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور عبدالرحمن 
�سبيل  يف  الكبرة  جييهييوده  الداود على 
ما  وتوفر كل  البتعاث  برامج  اإجنيياح 
الهدف  لتحقيق  املبتعث  الطالب  يلزم 

املراد.
يف  اأيييامييي  اأول  اإليييى  بالن�سبة  اأميييا 
اأجييمييل مييا ع�سته  البييتييعيياث، فُتعد ميين 
رغم وجود بع�س ال�سعوبات الطفيفة، 
والتاأثر بالأيام الأولى من عدمه غالبا 
ما يعتمد على اختيار مدينة البتعاث. 
مدينة  اإليييى  ابتعثت  نف�سي،  وعيين 
بييو�ييسييطيين امليي�ييسييهييورة مبييدييينيية الييطيياب 

لييليي�ييسييييياحيية الييقيي�ييسييرة ثيييم تيييعيييود اإليييى 
وطنك، فاإن بقاءك يف بلد ما للدرا�سة 
جامعات  يف  الدرا�سة  فر�ستي  مينحك 
يف  و�سعيد  ممتع  وقييت  وق�ساء  مميزة، 

ا�ستك�ساف هذا البلد.

ما ال�سعوبات التي تواجه
الطالب خالل فرتة البتعاث؟

اأييييييية  تييييواجييييهيييينييييي  نييييفيييي�ييييسييييي، مل  عيييييين 
كثرة  طييرق  وهيينيياك  �سعوبات  تذكر، 
املبتعث  مييهييميية  ت�سهل  اأن  �ييسيياأنييهييا  ميين 
لييدوليية  ال�سفر  قييبييل  املييبييكيير  كالتن�سيق 
البيييتيييعييياث وحميييياوليييية اليييتيييوا�يييسيييل مييع 
الأ�سياء  اأو من ميثلها ملعرفة  امللحقية 
خال  املبتعث  تنق�س  قد  التي  املهمة 
فرة ابتعاثه وكذلك اإحاطته بقوانن 
دولييية البييتييعيياث، اإ�ييسييافيية اإليييى حماولة 
الييقييراءة وال�ييسييتييزادة عن بلد البتعاث 
حتى يهيئ الطالب نف�سه قبل الو�سول 

اإليها.

راأيك يف اأداء اجلامعة
مع مبتعثيها؟

جييياميييعييية املييييلييييك خييييالييييد اإحيييييييييدى اأهيييييم 
اأ�ييسييهييمييت  الييتييي  التعليمية  املييوؤ�ييسيي�ييسييات 
وب�سكل ملحوظ يف الآونيية الأخييرة يف 
ملرحلتي  الييطيياب  ميين  العديد  ابتعاث 
مل�سنا  وقييييد  والييييدكييييتييييوراه،  امليياجيي�ييسييتيير 
من  اليييدائيييم  احليير�ييس  املبتعثن  نييحيين 
طابها  تييطييور  متابعة  على  اجلييامييعيية 
انييتييقيياء  وحميييياوليييية  البيييتيييعييياث  دول  يف 
جامعات مميزة وذات تقييم مميز حتى 
التي  العلمية  بييالييدرجيية  املبتعث  يييعييود 
التدري�س  هيئة  اأع�ساء  مب�ستوى  تليق 

واليييعيييليييم، لأنيييهيييا تيي�ييسييم اأقيييييوى واأ�ييسييهيير 
اجلييامييعييات عييامليييييا، وبييو�ييسييطيين مل تكن 
يوما مدينة غربة يل،  فمنذ و�سويل 
ومييكييوثييي بييهييا �ييسييعييرت بييدفييئييهييا لييوجييود 

العديد من اأبناء وطني فيها.

كيف تقّيم البتعاث
وما فوائده غري الدرا�سة؟

البيييييتيييييعييييياث كيييييييان وميييييييييييازال امليييي�ييييسييييروع 
مي�س  لكونه  والأهيييم  الأكيييرب  التنموي 
وروؤيته  وثقافته  وفكره  الإن�سان  بناء 
ال�سعودية،  ال�سخ�سية  بناء  وحتييديييدا 
ب�سكل  املييجييتييمييع  بييينييياء  اأ�يييسيييهيييم يف  وقييييد 
من  البيييتيييعييياث  اأن  واأدرك  مييلييمييو�ييس، 
اُتييخييذت يف م�سار  اأهييم اخلييطييوات التي 
ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  التعليم 
من اأجل اإثراء املعرفة الفعلية للتعليم 

�سواء للفرد اأم املجتمع. 
كبرة  فر�سا  البتعاث  اأتييياح  وقييد 
على  احليي�ييسييول  يف  اليي�ييسييعييودي  لل�سباب 
فر�س ذهبية يف التعاي�س مع املجتمعات 
الأخرى والنخراط يف ثقافتها بحدود 
نالوا  كما  والأخاقية،  الدينية  القيم 
خمتلف  تعليم  على  احل�سول  فر�سة 

ومتطور يف طرق العر�س والعطاء.

ما اأهم ال�سمات التي اكت�سبتها
من الدرا�سة باخلارج؟

اليييدرا�يييسييية يف اخليييييارج لييهييا الييكييثيير من 
املييميييييزات، والييكييثيير ميين الأميييييور التي 
واملييميييييزات  عيييييوب،  بيياأنييهييا  ح�سابها  يتم 
والييعيييييوب هيييي اأميييييور نيي�ييسييبييييية  تختلف 
بييياخيييتييياف عييقييلييييية اليييطييياليييب املييبييتييعييث 

وتكوينه و�سخ�سيته وطموحه.

بيييجييياميييعييية املييييلييييك خييييالييييد وتييقييييييييمييهييا 
الأكادميي. 

اأهم التجارب التي خ�ستها
خالل فرتة ابتعاثك؟

كل يوم جديد يف البتعاث هو مبنزلة 
ومنذ  جييديييدة،  جتربة  خلو�س  فر�سة 
و�يييسيييويل اإلييييى بييلييد البيييتيييعييياث، خ�ست 
كما  وميينييهييا،  ومييفيييييدة  جميلة  جتييييارب 
ذكييييرت �ييسييابييقييا، الييتييعييرف عييلييى ثييقييافييات 
خمييتييلييفيية لييييييدول ميييتيييعيييددة واكييتيي�ييسيياب 
الوا�سعة،  العلمية  املييهييارات  ميين  املييزيييد 

وخ�سو�سا يف جمال البحث العلمي.
ول اأنييي�يييسيييى الييتييجييربيية امليييميييييييزة يف 
حييييييياتيييي، وهيييييي اليييغيييربييية واليييبيييعيييد عيين 
ذلييييك ميييهيييارات  اأكيي�ييسييبيينييي  اإذ  الييييوطيييين، 

حياتية ومعرفية جديدة.

ن�سيحتك للمقبلني
على البتعاث؟

ب�سكل عام، فكرة الدرا�سة باخلارج هي 
الييتييي �ستخلد  اأعيييظيييم الإجنيييييييازات  مييين 
واأنيي�ييسييح  م�ستقبا،  املبتعث  ذاكييييرة  يف 
بعدم  البتعاث  على  املقبلن  الطاب 
اخليييوف ميين الييتييجييربيية اأو الييييردد من 
خييو�ييسييهييا رغيييم اأن ذليييك يييبييدو �ييسييعييورا 
يتوكل  اأن  مبتعث  كييل  وعييلييى  طبيعيا. 
عييلييى اهلل وييينييظيير اإليييى فيييرة البييتييعيياث 
حياته  مييراحييل  ميين  مرحلة  اأنييهييا  على 
الييتييي حتييتيياج اإليييى �ييسيييء ميين الييتييحييدي، 
كيييميييا اأنييي�يييسيييحيييه بييالييتييخييطيييييط الييدقيييييق 
بالقلق  ال�سعور  وعيييدم  زاويييية،  كييل  ميين 
جتاه اخلوف من ف�سل التجربة اأو عدم 

اكت�ساب اللغة اأو �سعوبة الدرا�سة.

وهناك الكثر من التحديات التي 
تواجه الطالب املبتعث ومن ثم تتحول 
طوال  معه  �ست�ستمر  مميزات  لت�سبح 
حياته ولن تنتهي بعد عودته اإلى وطنه 
منحتني  ذلييك  اإلييى  اإ�سافة  تاأكيد،  بكل 
الييدرا�ييسيية يف اخليييارج  ميييييزة مهمة اإلييى 
على  التعرف  وهييي  التعليمي،  اجلانب 
الدول والثقافات املختلفة وامل�ساركة يف 
العديد من الأن�سطة املختلفة النافعة. 
معينا  بييلييدا  تق�سد  اأن  ميين  وبيييدل 

الكثر  فييهيينييالييك  اإيّل  وبيياليينيي�ييسييبيية 
مييين اليي�ييسييمييات املييميييييزة اليييتيييي اأُ�ييسيييييفييت 
التكيف مع  اأهييمييهييا  ومييين  ميييوؤخيييرا،  يل 
احلياة يف باد اأخرى بعيدا من العائلة 
فيها.  ن�ساأت  التي  والأ�سدقاء والبيئة 
وعييلييى اليييرغيييم مييين �ييسييعييوبيية الأمييييير يف 
لتقوية  مثالية  و�سيلة  فيياإنييه  الييبييداييية 
�سريعا  وتييطييورهييا  الييذاتييييية  ال�سخ�سية 
م�ستقلة  �سخ�سية  لييتييكييون  وتيياأهيييييلييهييا 

بحتة.
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الخطوات السبع
لتغيير العادات.. والنجاح!

د. كايت جوزيف
جامعة لندن »يونيفرسيتي

كولدج لندن«

مع حلول عام ٢016 وبدء ف�سل درا�سي 
جديد يفكر كثر من الطاب يف اتخاذ 
قرارات جديدة لكي يكون العام اجلديد 

اأف�سل من العام املا�سي.
يف  الييقييرارات  هييذه  طبيعة  وتتغر 
الهتمام  من  فتبداأ  وامل�سمون؛  ال�سكل 
بيييتييينييياول الييييغييييذاء اليي�ييسييحييي  وممييار�ييسيية 
الييييريييييا�ييييسيييية اإليييييييى اأهييييييييييداف الييييدرا�ييييسيييية 
كييالييتييخييطيييييط املييبييكيير لييلييمييقييالت الييتييي 
�ييسييييي�ييسييطييرهييا الييييطيييياب، اإليييييى الإعييييييداد 
ليييليييدرو�يييس ميييقيييدميييا، اإلييييييى حييي�يييسيييور كييل 

املحا�سرات.
فكل هذه الأمييور  ت�ساعد يف و�سع 
وكييل ما  للعام اجلديد،  اأهييداف جديدة 

عليك فعله هو كيف تطبق هذا الأمر؟
ولييييكيييين هيييييل ييييفيييعيييل الييييكييييثيييير ميين 
اأجابت  ذاك؟  اأو  التطبيق  هذا  الطاب 
اأعييييدت يف عيييام ٢00٢ عييلييى هييذا  درا�يييسييية 
اأن 75% من  اإلييييى  فييتييو�ييسييلييت  الييي�يييسيييوؤال؛ 
التي  الأهييييداف  بتحقيق  يلتزم  اليينييا�ييس 
اأ�ييسييبييوع  مليييدة  الييعييام اجلييديييد  و�سعها يف 

يلتزم  اأ�ييسييهيير  �ستة  ميييرور  وبييعييد  واحييييد. 
بيياخلييطيية الأ�ييسييلييييية  الأقييييييل  50% عييلييى 
اأخييرى  درا�ييسيية  املييتييحييدة. ويف  اململكة  يف 
اأعييييدت يف اليييولييييات املييتييحييدة اأكييييدت اأن 
النا�س يكملون خططهم على  10% من 
امليييييدى اليييطيييوييييل. وميييين اأجيييييل احلييفيياظ 
عييلييى حتيييدى اليييقيييرارات، قييامييت جامعة 
يف  فييرد   5000 بتتبع  »هرتفورد�ساير« 
اأن من  قييرارات العام اجلديد، ووجييدت 
جنح منهم يف احلفاظ على قراراته هو 
من و�سع خطة وا�سحة، ومن ثم �سردت 
هنا هذه اخلطوات ال�سبع لعلها ت�ساعد 
الطاب يف ال�ستمرار يف القرارات التي 

اتخذوها:

األهداف الذكية
قيا�سها  ميكن  حمييددة  قييراراتييك  اجعل 
باإطار  ومرتبطة  وواقعية،  وحتقيقها، 
بالجنليزية  اإليه  ي�سار  ما  وهييو  زمني، 
�سبيل  فعلى  SMART؛  بييي  اخييتيي�ييسييارا  
اأن تكون  اأن ت�سع هدف  املثال بدل من 
القيم  تييراعييي  اأن  عليك  بييدنيييييا«  »لئييقييا 
املييذكييورة اأعييياه بيياأن جتعل الييهييدف »اأن 
الأ�سبوع يف  مت�سي 15 دقيقة مرتن يف 

احلديقة حتى نهاية �سهر فرباير.

االختيار
التي تريد  الأ�ييسييييياء  اثنن ميين  اخيير 
فهذا  الكثر؛  تخر  ول  ت�سلحها  اأن 
لتحقيقه  ب�ساطة  واأكرث  �سهولة  اأكرث 
تقدم،  اإحيييراز  تركز على  اأن  اأجييل  من 
ميييع اليييركيييييييز عييلييى اأمييييييور اأخييييييرى يف 

احلياة، كالدرا�سة واملرح.

الجدولة
�سع جدول لأي تغر يطراأ؛ فالنا�س 
لديهم اأفكار رائعة لكنهم ل ينجحون 
الروتيني  جييدولييهييم  مييع  اإدراجيييهيييا  يف 

اليومي.
اأولييييويييييات  تيي�ييسييع  اأن  فييييالأحييييرى 
لقرارات بو�سعها يف مفكرة لكي ترى 

النجاح على الأرجح.

رؤية القرارات
يف  العمل  تقدم  �سر  تكتب  اأن  عليك 
اأن  عمله  عليك  مييا  فييجييل  قيييراراتيييك؛ 
تييقييدمييك عييلييى ورقيييية وو�سعها  تييكييتييب 
على  �ست�سجعك  لأنييهييا  احلييائييط،  على 
واأن ت�سع  اأهييدافييك على ورقييية  روؤيييية 
�سر  تتبعك  اإبييييان  مييلييوحييظييات  عليها 

اإجنازك فيها.

مشاركة قراراتك
اأفييييييراد  اأو  اأ�يييسيييدقيييائيييك  اأحييييييد  ا�ييسييتيي�ييسيير 
عييائييلييتييك بييخيي�ييسييو�ييس خيييطيييطيييك، فييعييل 
ييي�ييسييجييعييك يف  اأو  يييي�يييسييياعيييدك  اأحيييييدهيييييم 
الطريق للو�سول لقراراتك، بل لعلهم 
ي�ساركونك القرار ذاته، واإذا كان لديهم 
قرار اآخر ميكن اأن ي�سجع بع�سكم بع�سا 

ولو بر�سالة ن�سية اأو بريد اإلكروين. 

الدعم
فالعائق  الييطييريييق،  طييوال  نف�سك  ادعييم 
الوحيد اأمام تغر العادات هو اأن تنتقد 
يثبطك  هييذا  لأن  بالنتكا�سة؛  نف�سك 
احلياة  ف�ستعود  بالنف�س؛  الثقة  ويقلل 
ونحو�سها اأمرا حتميا، وعلينا األأ نق�سو 
على اأنف�سنا لكي ت�ستمر �سفينة احلياة.

التحمل
فاأحيانا  القرار ول تراجع؛  ا�ستمر يف 
تتغر العادات، وهذا اأمر طبييعي يف اأن 
تراجع لعادتك القدمية بعد اأن يخبو 
الدافع الأول؛ فاحلفاظ على القرارات 
اأكييرث  الطويلة،  امل�سافات  ك�سباق  يبدو 
من اأن يكون �سباق عدو ق�سر، ومن ثم  

ال�سرب والتجلد مطلوبان للبقاء.

جامعات عالمية

البرلمان الروسي يصوت 
على منع هجرة العقول

بقلم »يوجين فوروتنكيوف«
يونيفرستي وورلد نيوز

اأعلن الربملان الرو�سي عزمه الت�سويت على مقرح بفر�س عقوبات على 
ثم  الوطنية  احلكومية  اجلامعات  يف  يدر�سون  الذين  الرو�س  الطاب 

ي�سافرون للعمل يف اخلارج، بهدف تقلي�س  هجرة العقول من الباد.
ورمبا تزيد العقوبات لت�سمل عدم توظيف اخلريجن  يف وظائف 
مرموقة يف الباد م�ستقبا. اأما حاليا، فعلى الأرجح اأن تكون العقوبات 
الباد رغم  التعليم  وغييادروا  ر�سوم  مالية ل�سيما على من مل يدفعوا 
�سعوبة اإح�ساء عددهم، كما جاء على ل�سان نائب رئي�س جلنة التعليم يف 
الدوما الرو�شي »األينا اأري�شونوفا«، اإذ اأماط اللثام عن قائمة طويلة من 
املزيد منها يف نهاية يناير اجليياري، قد  النقاب عن  العقوبات، �سيك�سف 

ت�ستهدف اخلريجن.
»نيكولي  الييرو�ييسييي  الييربملييان  يف  الييفيييييدرايل  املجل�س  ع�سو  وعييلييق   
خريجي  �سفر  بيياأن  القانونية،  الإجييييراءات  عن  امل�سوؤول  وهييو  بوليوف«، 
الوطني  بالقت�ساد  ال�سرر  اأحلييق  املييواطيينيين  ميين  الرو�سية  اجلييامييعييات 

واأثرى اقت�ساد الدول الأخرى، ل�سيما الغربية.
الييرو�ييسييي يف  الييربملييان  الأمييير ملح و�سيناق�سه  اأن   » »بييوليييييوف  واأكيييد 
املييبييادرات  اإلييى  بحاجة  »نحن  قييائييا:  املقبلة،  القليلة  الأ�سابيع  غ�سون 

الت�سريعية من اأجل منع مزيد من هجرة العقول للخارج«.
والعلوم،  التعليم  لييوزارة  الرو�سية  الر�سمية  الإح�سائيات  وبح�سب 
يجدون  الرو�سية  اجلييامييعييات  خريجي  ميين   %15 اأن  البيانات  اأو�ييسييحييت 
فر�سا للعمل يف اخلارج. وا�ستبعدت نائبة رئي�س جلنة التعليم يف الربملان 

الرو�سي »اإلينا اأر�سينوفا« اأن يتم فر�س حظر لل�سفر.
�سفر  على  قانونية  الييتييزامييات  اإدراج  الأمييير  �سي�سمل  »بييل  وقييالييت: 
من  عليهم  الدولة  �سرفتها  التي  الأمييوال  ب�سداد   ليقوموا  اخلريجن 
تطبق  اأن  عليها  رو�سيا  اأن  اأر�سينوفا  واأكييدت  ال�سرائب«.  دافعي  اأمييوال 

�سيا�سات الدول الغربية فيما يتعلق بقرو�س التعليم. 
تلك  العايل  التعليم  جمال  يف  العاملون  الرو�س  املحللون  وعار�س 
املقرحات جملة وتف�سيا؛ فقال املحقق يف �سكاوى الطاب يف رو�سيا 
اإن احلييكييوميية يييجييب األ تييعيياقييب الييطيياب ومتنع  »ارتيييييييوم خيييروميييوف«  
هذا  يف  املمار�سات  اأف�سل  تنتهج  اأن  عليها  بل  غربية  دول  يف  توظيفهم 

امل�سمار.
واأ�ساف: »اإن حكومتي كندا وفرن�سا ت�ستخدمان اآلية الدفع املبا�سر 
اجلامعات  خريجي  توظف  التي  الرو�سية  لل�سركات  املالية  واملييعييونييات 
الوطنية، اأما حكومات الدول الأخرى فاإنها تقدم حوافز اأخرى خلريجي 
اجلامعات الوطنية تتمثل يف اإعطاء بع�س الإعفاءات ال�سريبية لل�سركات 
قولها.  حييد  على  الييتييوظيييييف،  على  الييطيياب  بييتييدريييب  قبولها  مقابل  يف 
واأكدت اأن هذه املمار�سات  يجب اأن تنتهجها رو�سيا، وحذرت من اأن اإدراج 
هذه املمار�سات قد يلحق ال�سرر باجلامعات الرو�سية واخلريجن اأي�سا.

املييعيينييي مبييراقييبيية توظيف  اإ�ييييس«  »كييييياريييييير.دوت.اآر  مييوقييع  وبح�سب 
خريجي اجلامعات يف رو�سيا فاإنه يف عام ٢014  ف�سل 77% من خريجي 

اجلامعات يف رو�سيا ال�سفر للعمل والعي�س يف اخلارج.

املبنى الرئي�ض يف جامعة 
مو�سكو احلكومية
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لقطات
سنغافورا

قييييييييييررت �ييييسيييينييييغييييافييييورا تيي�ييسييكيييييل 
جمييليي�ييسيين تيي�ييسييريييعييييين لييقيييييادة 
املييهييارات  على  بالركيز  التعليم 
واليييتيييوظيييييييف يف خييييطييييوة عييدهييا 
وقتها  باأنها جيياءت يف  املييراقييبييون 
لأنها �ستغر من نظرة �سنغافورا 
وزييير  و�ييسييف  حييد  عييلييى  للتعليم 
املكلف  واملييهييارات  العايل  التعليم 
»اأونغ ي�س كيونغ«  يف ت�سريحات 

ل�سحيفة » ت�سانل نيوز اآ�سيا«. 
وقيييييال كيييييييونيييغ:  »الييتييعييليييييم 
التقليدي والتعليم مدى احلياة 
مبعنى  واحيييييد،  يف  �ييسييييينييدجمييان 
ب�سكل  التعليم  اإلييى  �سننظر  اأنيينييا 
خميييتيييليييف؛ فيييلييين ييييكيييون هيينييالييك 
اليييتيييعيييليييييييم املييييرتييييبييييط مبييييدار�ييييس 
ومعاهد وجامعات، ولكن �سيكون 
الإجييييييادة  وراء  �ييسييخيي�ييسييي  �ييسييعييي 

والتميز«.
 

تشيلي
»مي�سيل  تيي�ييسيييييلييي  رئييييي�ييس  �ييسييرح 
ييينيياييير  بييييداييييية  بيياخييليييييليييييت« يف  
بيياأن التعليم العايل حق  اجليياري 
ثم  وميين  عطية،  ولي�س  للجميع 
لييين يييدفييع اليييطييياب اأييييية اأمييييوال 
نيييظييير تييلييقيييييهييم اإيييييييييياه. وييييياأتييييي 
اليييطييياب  داأب   اأن  بيييعيييد  ذلييييييك  
عييلييى مييييدى 35 عييامييا عييلييى دفييع 
ويف  اجلييامييعييي.   للتعليم  ر�ييسييوم 
»لتييييينييو  ل�سحيفة  تيي�ييسييريييحييات 
فوك�س نيوز« قال باخليليت اإبان 
زيارته منزل اأول طالب �سيتلقى 
تعليمه جمانا يف جامعة ت�سيلي: 
طييالييب   )165000( »�ييسيييييتييلييقييى 
التعليم جمانا يف العام الأول من 

تطبيق القرار«.

فنلندا
قييييرر اليييربمليييان الييفيينييلييدين فيير�ييس 
اجلامعات  يف  التعليم  على  ر�سوم 
لييلييطيياب اجلييامييعييييين الييقييادميين 
اأوروبييييييييييية حيي�ييسييب  غيييير  ميييين دول 
وجيياء  »يييلييي«.  �سحيفة  اأوردت  مييا 
مييقييابييل   137 بييياأغيييليييبييييييية  اليييييقيييييرار 
اليييير�ييييسييييوم  وتيييي�ييييسييييل  �ييييسييييوتييييا.   46
يف  اأميييركيييييييا  دولرا   1640 اإلييييييى  
تييبييداأ يف  الييتييي  ال�سنة الأكييادميييييية 
تييفيير�ييس  وليييين   ،٢017 اأغيي�ييسييطيي�ييس 
اأو  املاج�ستر  طيياب  على  ر�ييسييوم 
و�ستقوم  الباحثن.  اأو  الدكتوراة 
معونة  نظام  بتاأ�سي�س  اجلامعات 
مييالييييية لييلييطيياب غييير الييقييادرييين 
مليي�ييسيياعييدتييهييم عييلييى دفيييع اليير�ييسييوم. 
وحييياليييييييا ل تييفيير�ييس فيينييليينييدا اأيييية 
بيد  للدرا�سة  الطاب  ر�سوم على 
الإعييا�ييسيية  اأميييير  تييدبيير  عليهم  اأن 
بييلييد يحتل  والأكيييييييل يف  واليي�ييسييكيين 
امليييركيييز الييييرابييييع مييين حيييييث غيياء 

املعي�سة يف دول الحتاد الأوربي.

جامعة كولمبيا 
Colombia University

جييامييعيية اأريييييزونييييا، تييتيي�ييسييدر كييولييومييبيييييا 
م�ساركة  الأمييركييييية  اجلييامييعييات  جميع 
ميييع مييعييهييد مييا�ييسيياتيي�ييسييو�ييسييتيي�ييس وجييامييعيية 
�ستانفورد. وي�ستند التقييم اإلى جممل 
اليييبيييحيييوث اليييتيييي جتيييرييييهيييا اجلييياميييعيييات 
التي حت�سل عليها  والعقود احلكومية 
وعدد الأع�ساء يف الأكادميية الوطنية 
واجلييييوائييييز اليييتيييي حتيي�ييسييل عييليييييهييا بن 

مقايي�س عديدة اأخرى.

التصنيف العالمي للجامعات
احتلت اجلامعة املركز 15 على م�ستوى 
جامعات العامل ح�سب ت�سنيف »تاميز« 
ح�سب  اليييثيييامييين  واملييييركييييز   ،٢016 ليييعيييام 

ت�سنيف �سنغهاي لعام ٢015.

أوقاف الجامعة
بلغت اأوقاف اجلامعة يف العام الدرا�سي 
دولر  مييليييييار   )9.٢٢3(  ،٢014-٢013
زادت   ٢015-٢014 عيييام  ويف  اأميييركيييي. 
ح�سب  دولر  مليار   9.639 اإلييى  لت�سل 
يونيو   30 يف  الأمييركييييية  ال�سوق  قيمة 

من العام ذاته.

المكتبة
و  كتابا،   )1٢.810.581( املكتبة  متتلك 
 )145.8٢5( و  خمطوطة،   )٢53.497(
مادة اح�سائية وخرائط، و )٢76.900( 
ميييييييييواد غيييييرافيييييييييييك، وعيييييييييدد ميييوظيييفيييي 
املكتبة  نييفييقييات  وتييبييلييغ   ،)607( املييكييتييبيية 
حتى  اأمييركيييييا  دولرا   )64.796.718(

�سهر يوليو ٢015.

التأسيس
يف  كولومبيا  جييامييعيية  تاأ�س�ست   •
مييدييينيية نيييييييوييييورك  قييبييل اليييثيييورة 
الرئي�س  مقرها  ويقع  الأمركية، 

يف مرتفعات حي »مانهاتن«.
• تيييعيييرف ر�ييسييميييييا بييا�ييسييم جييامييعيية 

كولومبيا يف مدينة نيويورك.
• هي اأول جامعة اأمركية در�ست 
ال�سيا�سية  والييعييلييوم  الإنيي�ييسييان  علم 
كيييميييا الييتييخيي�ييسيي�ييسييات الأكيييادميييييييية 
الأخرى، وفيها اأ�س�س علم الوراثة 

احلديث.

لمحة
جييامييعيية كييولييومييبيييييا عيي�ييسييو يف رابييطيية 
املرموقة،  البحثية  للجامعات  اللباب 
املييوؤ�ييسيي�ييسيية لرابطة  واإحييييدى اجلييامييعييات 
اجلييامييعييات الأميييركييييييية. ووفييييق مييركييز 
تييعييده  اليييييذي  اجلييياميييعيييات  اأداء  قيييييا�ييس 

الطالب
و�ييسييل اإجيييميييايل عيييدد اليييطييياب يف عييام 
 )14،917( منهم   ،)30.304( اإلى   ٢015

طالبا، و )15،387( طالبة.

الشهادات
بييلييغ عييييدد اليي�ييسييهييادات الييتييي اأ�ييسييدرتييهييا 
 )1٢060(   ،٢015-٢014 عييام  اجلامعة 
وماج�ستر  بكالوريو�س  بن  ما  �سهادة 

ودكتوراه و�سهادات عن بعد.

الرسوم
يييدفييع طيياب طييب الأ�يييسييينيييان)67،960( 
دولرا اأمركيا  يف العام، وهي الر�سوم 
الأعلى، يليها ر�سوم درا�سة املاج�ستر يف 
دولرا   )65،988( بقيمة  الأعمال  اإدارة 
العامة  ال�سحة  درا�ييسيية  ر�ييسييوم  واأقييلييهييا 

بقيمة )36،05٢( دولرا اأمركيا.

أشهر خريجي الجامعة
تييي�يييسيييم لئييييحيييية الييييتييييخييييرج ثيييياثيييية ميين 
روؤ�ييسيياء الييوليييات املييتييحييدة الأمييركييييية، 
روزفلت،  وتيودور  اأوباما،  بيياراك  وهييم: 
وفرانكلن روزفلت، و٢9 من زعماء دول 
جائزة  على  ح�سلوا  ممن  و٢6  الييعييامل، 
الأو�سكار، واآلفا من اأ�سهر ال�سخ�سيات 
العربيةالتي  الأ�سماء  واأ�سهر  العاملية. 
ارتيييبيييطيييت بييجييامييعيية كيييوليييوميييبيييييييا، كيييان 
اليييفيييييييلييي�يييسيييوف وامليييفيييكييير الييفييليي�ييسييطييييينييي 
الراحل، ادوارد �سعيد، وهو اأ�ستاذ الأدب 
درا�سات  وموؤ�س�س  اجلامعة،  يف  املقارن 

الإ�ست�سراق وما بعد ال�ستعمار.

الخوف من التقنية
ظهرت اأخرا العديد من النقا�سات العلمية يف بع�س الدوائر البحثية 
الأ�سرالية  الباحثة  بها  قامت  ميدانية  درا�ييسييات  نتائج  حييول  العاملية 
اإزاءهييا،  التقنية ومواقفهم  الأ�سخا�س مع  تعامل  بال« عن  »مارغريت 
الأخاقي  »قواعد اخلييوف  �سمتها  اإلييى و�سع نظرية جديدة  بها  واأدت 
التكنولوجي« ف�سرت من خالها الذعر الذي ي�سيب النا�س بعد ظهور 

اخرتاع تكنولوجي جديد وانت�شار ا�شتعماله يف اأو�شاط املجتمع.
اإذ اإن هذه الباحثة يف �سركة »انتل« املتخ�س�سة يف الإعييام الآيل 
تييثيير اخلييوف  اأن  الييتييي ميييكيين  اأن التقنية  اأبييحيياثييهييا  اأكييييدت ميين خيييال 
الأخاقي لدى املتلقي يجب اأن ت�ستجيب لثاث قواعد اأ�سا�سية تتمثل 
اأول يف تغير عاقته بالزمن، وثانيا يف تغير عاقته باملكان اأو البيئة، 

وثالثا يف تغير عاقاته بالآخرين من حوله.
ولعل هذا اخلوف الذي ت�سر اإليه هذه الباحثة يف نظريتها هو 
التي حتدث عنها  للتقنية  الأعرا�س اجلانبية  يت�سبب يف ظهور  الذي 
الأمركية  »وايييييرد«  مبجلة  لييه  مييقييال  يف  توم�سون«  »كليف  ال�سحفي 
و  »في�سبوك«  مثل  الجتماعي  التوا�سل  �سبكات  اأن  فيه  اأبيييرز  عندما 
يف  الق�سرة  الن�سو�س  كتابة  واأن  الرنج�سية،  تنمي  وغرها  »توير« 

ر�سائل اجلوال تكر�س الأمية.
كما اأن هذا اخلوف اأي�سا ي�سرح املواقف ال�سلبية العدائية لبع�س 
اليوناين  فالفيل�سوف  الييقييدم؛  منذ  التقنية  املخرعات  جتيياه  النا�س 
»�شقراط« مثا كان يرى اأن الكتابة تنتهك الفنون، والكاتب الفرن�شي 
روحه،  ت�سلب  اأنها  له �سورة لعتقاده  توؤخذ  اأن  يرف�س  كان  »بالزاك« 
وكذلك الكاتب الأمركي »مارك توين« كان ي�سخر من ثرثرة الن�ساء 
مواقع  يف  تييداولييه  يتم  ممييا  اليييييوم  البع�س  ي�سخر  مثلما  الهاتف  عييرب 

التوا�سل الجتماعي.
وهذا اخلوف الأخاقي من التقنية كثرا ما نراه منت�سرا لدى 
العديد من الأ�سخا�س يف جمتمعاتنا العربية الراهنة ومرده يف نظري 
والتي  الجتماعية  اأو�ساطنا  يف  وال�سبط  التنظيم  اأ�س�س  اهييتييزاز  اإلييى 
ملرجعية  امل�سكلة  القبيلة  اأو  اجلماعة  على  الأدائية  كينونتها  يف  ترتكز 
الفردانية  تف�سي ظاهرة  اإلى  اأدى  الجتماعي، مما  وال�سلوك  التفكر 
خال  ميين  ال�سباب  وبخا�سة  اليينييا�ييس  جماهر  لييدى  اليييذات  وحتقيق 
مثل  منها  الت�سالية  وبخا�سة  متطورة  تقنية  و�سائل  على  العتماد 
الهاتف اجلوال، و�سبكات التوا�سل الجتماعي والكومبيوتر ال�سخ�سي 
وغييرهييا ميين الأجيييهيييزة  احلييديييثيية، ممييا جييعييل املييوؤ�ييسيي�ييسييات الجتماعية 
التقليدية ت�ساب باخلوف والذعر من فلتان ال�سبط والتحكم يف وترة 
واجتاهات التغير الذي ي�سهده املجتمع، وقد يحدث انقابا يف منط 

التفكر والوعي والربية.
التقنية من خال  والتوج�س من  احتواء هذا اخلوف  اإذن  يجب 
�ساأنها  ميين  احلياتية  املييجييالت  كييل  يف  منهجية  خطط  وتنفيذ  و�ييسييع 
واقعنا  على  نف�سها  تفر�س  التي  التطورية  املخرعات  هييذه  مواكبة 

احل�ساري واحلداثي ولي�س اإبراز العداء لها.

د. عمر إبراهيم بوسعدة
أستاذ مشارك بقسم

اإلعالم واالتصال
obousada@kku.edu.sa

فضاءات

جامعات عالمية

يف  التعليمية  املوؤ�س�سات  و�سمعة  فعالية 
املوؤ�س�سة  اأن  فينرمانتل  واأردفييت  اأملانيا.  
املاج�ستر  بيييراميييج  مييين  الييعييديييد  اأدرجيييييت 
الإجنييليييييزييية،  باللغة  املتنوعة  واليييييدورات 
اأكييرث  اأملانيا  الإقيياميية يف  اأ�سحت  ثييم  وميين 

�سهولة للطاب الوافدين.
ويف املقابل، يقل عدد الطاب الأملان 
الراغبن يف الدرا�سة يف الوليات املتحدة؛  
طالبا   5983 �سجل   ٢015-٢014 عام  ففي 
اأقييل من  اأي  الأملانية،  اجلامعات  اأملانيا يف 
وهبطت   .٢009-٢008 بعام  مقارنة   %٢0

اأملانيا من 4٢10 يف عام  الإقيياميية يف  ن�سبة 
-٢013 عيييام  يف   4316 اإلييييى   ٢015-٢014

.٢014
وتييرجييع اأ�ييسييبيياب الييراجييع اإلييى زيييادة 
تكلفة املعي�سة يف اأمركا، ناهيك عن زيادة 
الأمركية،  اجلامعات  يف  التعليم  ر�ييسييوم 
للطاب  املتنامي  ال�ستقطاب  ف�سا عن 
الييطيياب  اأن  اأوروبيييييييا، عييلييمييا  لييلييدرا�ييسيية يف 
»هييارفييارد«  الييدرا�ييسيية يف  يف�سلون  الأملييييان 
و«كولومبيا« و«�ستانفورد« و »ييل« ومعهد 

»ما�سا�سوت�س« للتقنية.

ت�ستقطب اأملانيا املزيد واملزيد من الطاب 
الطاب  بييداأ  الييذي  الوقت  الأمركين يف 
الوليات  يف  الدرا�سة  عن  يعزفون  الأمليييان 
املييييتييييحييييدة؛ فيييحييي�يييسيييب تيييقيييريييير �ييييسييييدر عيين 
الطاب  عييدد  زاد  اليييدويل،  التعليم  معهد 
اأملانيا بن�سبة 9% عام ٢014  الأمركين يف 
الطاب  عييدد  و�سل  اإذ   ٢013 بعام  مقارنة 
بييياأن  الييعييلييم  ميييع  طييياليييبيييا،   )10.377( اإليييييى 
الطاب زاروا اأملانيا للدرا�سة ف�سا درا�سيا 
للدرا�سة  اأو  الأملانية  اللغة  لتعلم  اأو  واحدا 

ال�سيفية اأو حل�سور املدار�س الفنية.

الأميييركييييييين  الييييطيييياب  عيييييدد  وزاد 
للح�سول  اأملانيا  يف  الدرا�سة  يف  الراغبن 
مكتب  فح�سب  البكالوريو�س؛  درجة  على 
الإح�سائيات الأملانية و�سل عدد الطاب 
بزيادة   ٢014-٢013 عييام  يف   )٢516( اإلييى 

قدرها  6% مقارنة بعام ٢01٢-٢013.
يف تييعييليييييقييهييا عيييليييى هيييييذه اليييييزييييييادة، 
التبادل  خدمات  موؤ�س�سة  رئي�سة  �سرحت 
»مارغريت   DAAD اأملانيا   يف  التعليمي 
فييييييينيييرميييانيييتيييل« بييييييياأن اإقيييييبيييييال اليييطييياب 
يوؤكد  اأملانيا  الدرا�سة يف  الأمركين على 

ألمانيا وجهة 
جاذبة للطالب 
األميركيين
المصدر: يونيفرسيتي
وورلد نيوز
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مبنى كلية الطب 
..قيد الإن�ساء

حفل تخريج اإحدى الدفعات
من جامعة كولومبيا



دراسة: الذكاء الروحي ينمي قدرة المعاق
على استيعاب الصعوبات النفسية

أحمد العياف

الربية  بق�سم  امل�ساعد  الأ�ستاذ  تو�سل 
اخلييا�ييسيية بييكييلييييية الييربييييية بيياجلييامييعيية، 
بيين يييحيييييى �سفحي،  الييدكييتييور حمييمييد 
قييدرة  اليييروحيييي ينمي  اليييذكييياء  اأن  اإليييى 
املعاق ب�سريا على ا�ستيعاب ال�سعوبات 

النف�سية الناجتة من اإعاقته.
ودعا �سفحي اإلى تركيز الدرا�سات 
اليينييفيي�ييسييييية عييلييى املييتييغييرات واجليييوانيييب 
ب�سكل  ب�سريا  املعاقن  لدى  الإيجابية 
خييا�ييس واملييعيياقيين عيياميية، ميي�ييسييرا اإلييى 
الإيييجييابييييية  امليييتيييغيييرات واجلييييوانييييب  اأن 
ليييهيييا تيييياأثيييير اإيييييجييييابييييي عيييليييى ميي�ييسييتييوى 
الذكاء  ومنها:  واملجتمع،  املعاق  الفرد 
م�سددا  باحلياة،  وال�ستمتاع  الروحي 
قييدرات  بتنمية  الهتمام  �ييسييرورة  على 
ب�سريا،  املعاقن  لدى  الروحي  الذكاء 

وعلى تنظيم الربامج الإر�سادية لهم.
جييييياء ذليييييك يف درا�يييييسييييية  بيييعييينيييوان 
بال�ستمتاع  الروحي وعاقته  )الذكاء 
بييياحلييييييياة لييييييدى عييييييينييية ميييين امليييعييياقييين 
العربية  باململكة  واملب�سرين  ب�سريا 
امل�ساعد  الأ�ييسييتيياذ  قدمها  اليي�ييسييعييودييية(، 
الربية  بكلية  بق�سم الربية اخلا�سة 
الفروق  معرفة  اإلى  هدفت  باجلامعة، 
بييين املييعيياقيين بيي�ييسييريييا واملييبيي�ييسييرييين يف 
باحلياة،  وال�ستمتاع  الييروحييي  الييذكيياء 
طييالييبييا   )1٢0( مييين  الييعييييينيية  وتيييكيييونيييت 
وطييالييبيية، تيييراوحيييت اأعييمييارهييم مييا بن 
)15-٢5( �سنة، مت اختيارهم من طاب 
معاهد  ببع�س  الييثييانييوييية  املييرحييلييتيين: 
النور للمكفوفن وبرامج املدمج مبدن 
اأبها وجازان وجدة، ومن جامعة امللك 
اإلييى  بالإ�سافة  وطيبة،  وجيييازان  خالد 
املب�سرين  الييطيياب  ميين  طييالييبييا   )60(
ممن  ع�سوائية  بطريقة  اختيارهم  مت 
يتجان�سون مع املعاقن ب�سريا يف النوع 

وال�سن وامل�ستوى التعليمي.

الجانب الروحي
نييظيير اإليييييييه الييعييلييميياء حييديييثييا بيياعييتييبيياره 
نييقييطيية الييبييداييية يف رحييليية الييبييحييث عن 
معنى اأعظم واأرقى للحياة، والإح�سا�س 
الأف�سل بالذات، وال�سبيل اإلى اكت�ساف 
رحلتنا  يف  بنورها  وال�ستفادة  احلكمة 

عرب احلياة.

الذكاء الروحي
عيييرف عييلييى اأنييييه قييييدرة فييطييرييية يولد 
الإن�سان مزودا بها، وتنمو وتزداد مع 
قدر  مييدى  وتعك�س  العمر،  يف  التقدم 
والت�سامي  بييذاتييه  الييوعييي  على  الييفييرد 
بها، والتوجه نحو الآخرين، والتاأمل 
الكون والطبيعة، وممار�سة جميع  يف 
الأنيي�ييسييطيية اليييروحييييييية، والييتييعييامييل مع 
امليييعيييانييياة بيي�ييسييكييل اإييييجيييابيييي واتيييخييياذهيييا 

فر�سة للنمو.

نظرة العلماء
للذكاء الروحي

الغالبية  اأن  اإليييى  الييدرا�ييسيية  اأ�يييسيييارت 
تناولوا  الييذي  العلماء  من  العظمى 
تييعييريييف اليييذكييياء اليييروحيييي ييينييظييرون 

اإليه على اأنه:

وييي�ييسييحييي يف �ييسييبيييييل حتييقيييييقييهييا، 
من  واأهميته  بقيمته  واإح�سا�سه 

خال حتقيقه ملعنى حياته.
والييكييون:  الطبيعة  يف  الييتيياأمييل   •
خملوقات  يف  والييتييدبيير  بالتفكر 
اليييوعيييي  اأجيييييييل  ميييين  تيييعييياليييى  اهلل 
باملعاين اجلديدة للخربات التي 
الطبيعة  ويف  نف�سه  يف  يتاأملها 
ميييين حيييوليييه ميييين اأجييييييل ا�ييسييتييقيياق 
تعميق  على  ت�ساعده  ا�ستدللت 
اإمييييييانيييييه بييييياهلل وتييي�يييسييياعيييده عييلييى 

ال�ستمتاع بحياته.
مبمار�سة  الروحية:  املمار�سة    •
الييعييبييادات والييطييقييو�ييس الييدييينييييية، 
مميييا ييييهيييذب اليينييفيي�ييس وييي�ييسييعييرهييا 
وال�سعادة،  والطماأنينة  بالراحة 
ال�سلوكيات  على  اأثرها  وينعك�س 

والتفاعات مع الآخرين.
•  اإدراك املعاناة كفر�سة: بقدرة 
اليييفيييرد عييلييى ا�ييسييتييخييدام امليي�ييسييادر 
الروحية يف التعاي�س مع خربات 
التي  امل�سكات  واإدراك  املييعييانيياة، 
تيييواجيييهيييه يف حييييييياتيييه عيييليييى اأنيييهيييا 
النظرة  وتغير  لاإجناز،  فر�س 
اليي�ييسييلييبييييية لأحييييييداث احلييييييياة اإليييى 

نظرة اإيجابية.

ا�ستقبال اخلربات  عن  • عجزهم 
احل�سية الب�سرية.

• عجزهم عن اإدارة �سوؤون حياتهم 
اليومية.

دوور  بييياأي  الييقيييييام  عيين  • عجزهم 
موؤثر يف املجتمع.

امليييي�ييييسيييياركيييية يف  • عييييجييييزهييييم عييييين 
الأن�سطة املختلفة.

• عجزهم عن اإ�سباع حاجاتهم.

نتائج الدراسة
ما  منها  نتائج  اإلييى  الييدرا�ييسيية  تو�سلت 

يلي:
بيييياحلييييييييياة  ال�ييييسييييتييييمييييتيييياع  اأن   •
ليييييييدى املييييعيييياقيييين بييي�يييسيييرييييا رغييييم 
ظيييروفيييهيييم ومييعييوقيياتييهييم يييرتييبييط 
يف  الروحية  اجلييوانييب  با�ستغال 
�سخ�سياتهم، وجتاوز اهتماماتهم 
الييي�يييسيييخييي�يييسييييييية واليييييتيييييوجيييييه نييحييو 
الآخييييرييييين، كييمييا يييرتييبييط بييوجييود 
اإلييى  ي�سعون  حياتهم  يف  اأهييييداف 
حتييقيييييقييهييا، وتيي�ييسييعييرهييم بيياحييرام 
الآخييييييرييييييين لييييهييييم، كيييميييا تييرتييبييط 
تهذب  الييتييي  الييروحييييية  باملمار�سة 
عن  ف�سا  بييهييا،  وت�سمو  النف�س، 
اإدراكييييهييييم املييي�يييسيييادر اليييروحييييييية يف 

• طريقة اأمثل لتحقيق الأهداف 
والغايات.

الجتييييييياه  ليييتيييحيييدييييد  ميييييوجيييييه   •
ال�سحيح والختيارات ال�سائبة.

• و�ييسيييييليية متييكيينيينييا مييين اليينييجيياح 
بامتياز يف احلياة.

• روؤية حكيمة جلوانب احلياة.
• وعيييييي وفيييهيييم اأعييييمييييق لييليينييفيي�ييس 
ولاآخرين ولاأحداث اليومية.

كال�سفقة،  فييا�ييسييليية  �ييسييلييوكيييييات   •
والت�سامح  واحلكمة،  والييرحييميية، 

وال�سجاعة.

أبعاد الذكاء الروحي
• الت�سامي بالذات: بالقدرة على 
�سامية  وغييايييات  قيم  عن  البحث 
تتخطى الذات، وتتجاوز امل�سالح 
وقييدرة  ال�سخ�سية  والهتمامات 
الفرد على ال�سعور باأنه جزء من 
يعي�س  الييذي  الكبر  العامل  ذلك 
فيييييه، واأن وجييييوده يييكييون مييوؤثييرا 
مبييييقييييدار الييييعييييطيييياء ليييياآخييييرييييين، 

واإيثاره وت�سحيته من اأجلهم.
بييياإدراك  احلييييياة:  معنى  اإدراك   •
الفرد الهدف من حياته ور�سالته 
يف احلياة التي يعي�س من اأجلها، 

المعاقون بصريا
من حيث الطب 

الناحية  ميين  الب�سرية  الإعيياقيية  تعرف 
الطبية باأنها �سعف يف اأي من الوظائف 
اليييبييي�يييسيييريييية اخليييمييي�يييسييية، وهيييييي الييبيي�ييسيير 
والتكيف  املحيطي،  والب�سر  املييركييزي، 
الييبيي�ييسييري، والييبيي�ييسيير الييثيينييائييي، وروؤييييية 
ت�سريحي  ت�سوه  نتيجة  وذلييك  الأليييوان، 

اأو اإ�سابة مبر�س اأو جرح يف العن.

المعاقون بصريا
من حيث القانون

• حدة الإب�سار: هي )٢0/٢0( اأي 
روؤييية احلييروف على بعد ع�سرين 
قدما، اأو )6/6( اأي روؤية احلروف 

على بعد �ستة اأمتار. 
اإب�سارهم  العميان: يكون حدة    •
 )60/6( اأي  قيييدميييا،   )٢00/٢0(

مراً.
حدة  تيييراوح  الب�سر:  �سعاف    •
اإب�سارهم ما بن )70/٢0( قدما، 
 )٢00/٢0( و  ميييرا،   )٢0/6( اأي 

قدما، اأي )60/6( مرا.

عدم االستمتاع بالحياة
لدى المعاقين بصريا

مواجهة م�سكات احلياة اليومية 
وما ت�شببه الإعاقة من �شغوط.

• اليييذكييياء اليييروحيييي ييينييمييي قيييدرة 
املييييعيييياق بيي�ييسييريييا عيييليييى ا�ييسييتيييييعيياب 
من  الناجتة  النف�سية  ال�سعوبات 

اإعاقته.
الييتيي�ييسييامييي  انيييخيييفيييا�يييس درجييييييية   •
احلييييياة  مييعيينييى  واإدراك  بييييالييييذات 
واليييتييياأميييل يف اليييكيييون والييطييبيييييعيية 
لييييدى املييعيياقيين بيي�ييسييريييا مييقييارنيية 
ب�سبب  املب�سرين،  ميين  باأقرانهم 
الييتييدعيييييم الجييتييميياعييي اليي�ييسييلييبييي 
الييذي  اليييدور  تهمي�س  على  املبني 
يييقييوم بييه الييكييفيييييف، وعيييدم اقتناع 
به، ومن  بيياأي دور يقوم  الآخرين 
ويعي�س  ذاتيييه،  حييول  يتمركز  ثييم، 
يف عيياملييه اخليييا�يييس بيييه بييعيييييدا من 
الآخيييريييين، بييالإ�ييسييافيية اإليييى اأن ما 
الإعيياقيية  اأن  الييفييرد ميين  بييه  ي�سعر 
اليييبييي�يييسيييريييية حميييبيييطييية وخميييييبيية 
لاأمل يف حتقيق اأهدافه، فيجعل 
حياته با هدف ول معنى فيفقد 

حما�سته ودافعيته يف احلياة.
ورغبة  بالنف�س  ال�سعور  عامل   •
امليييعييياقييين بيي�ييسييريييا يف الييتييخييليي�ييس 
التفوق  اإلييى  يدفعهم  املعاناة  من 

والتعوي�س كفر�سة لاإجناز.
ا�ستمتاعا  اأكيييرث  املب�سرين  اأن   •
ب�سريا،  املييعيياقيين  ميين  بييحييييياتييهييم 
من منطلق اأن ال�ستمتاع باحلياة 
جييودة احلياة  اأبعاد  بعدا من  يعد 
ليييدى املييعيياقيين بيي�ييسييريييا، اإذ يييوؤثيير 
العجز يف م�ستوى خربات املعاقن 
ومييعييلييوميياتييهييم اليييتيييي يييحيي�ييسييلييون 
عليها من العامل اخلارجي، والتي 
يعتمدون يف احل�سول عليها على 
مييا تبقى لييديييهييم ميين حييوا�ييس، يف 

عاملهم املحدود.

 التوصيات
على  النف�سية  الدرا�سات  تركيز   •
املييتييغييرات واجليييوانيييب الإيييجييابييييية 
لدى املعاقن ب�سرياً ب�سكل خا�س 

واملعاقن عامة.
الذكاء  بتنمية قدرات  • الهتمام 

الروحي لدى املعاقن ب�سرياً.
الإر�ييسييادييية  بالربامج  الهتمام   •

للطاب املعاقن ب�سرياً.
• املتغرات واجلوانب الإيجابية: 
م�ستوى  على  اإيجابي  تيياأثيير  لها 
اليييفيييرد امليييعييياق واملييجييتييمييع وميينييهييا: 
الييييذكيييياء الييييروحييييي وال�ييسييتييمييتيياع 

باحلياة.
• الذكاء الروحي: له دور فاعل يف 
لدى  باحلياة  ال�ستمتاع  حتقيق 

املعاقن ب�سريا.
• الربامج الإر�سادية: تهدف اإلى 
مهارات  ب�سريا  املعاقن  اإك�ساب 
الييتييفييكيير الييعييلييمييي والييعييقيياين 
التعامل  وكيفية  امل�سكات  وحل 
ال�ساغطة  احلييييياة  ظيييروف  مييع 
اليينيياجتيية ميين اإعيياقييتييهييم، وتييكييون 
اجتيييييياهييييييات اإيييييجييييابييييييييية نييحييوهييا 
خيييربات معاناتهم  اإليييى  واليينييظيير 

كفر�س لاإجناز.
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إدارة متابعة الحقوق

د. أحمد التيهاني

�سعورا وهميا  لي�س  الوظيفي«  بالظلم  »ال�سعور  ي�سمونه  اأن ما  اأجزم 
جمردا من املعطيات والأ�سباب. نعم، لي�س »�سعورا« وح�سب؛ لأنه ل 
اإل بعد تراكم الأ�سباب، ولذا ل يدخل يف الّدعيياء، ول يتاأّتى  يحدث 
عن الوهم؛ لأنه لي�س ناجما عن خلل نف�سي لدى من ي�سعر به، واإمنا 
اأو  اإداري،  ترهل  ب�سبب  نظاما،  املكفولة  حقوقه  �سياع  عن  ناجم  هو 
)َو�َسَيْعلَُم  تعالى:  اهلل  قول  الظلم  عن  يزجره  ل  متغطر�س  م�سوؤول 
موظف  اأو  مهمل،  موظف  اأو  َينَقِلُبوَن(،  ُمنَقلٍَب  اأَيَّ  َظلَُموا  ييِذيييَن  الَّ
اأو املتفقن  اأفييراد »�سلته«،  اإل على حقوق  اإداري ت�سنيفي ل يحر�س 
معه فكريا، اأو اأنه ناجم عن �سيادة فكرة »�سعبوية« مفادها: ل يح�سل 
على احلقوق اإل من طالب بها، وهي ابنة املقولة ال�سراعية الأ�سواأ: 

»احلقوق ُتنتزع ول ُتعطى«، اأو جماع ذلك كله.
لي�ست املطالبة باحلقوق مهمة املوظف، ذلك اأن الذهاب املتكرر 
اإلى الإدارات املالية، واإدارات �سوؤون املوظفن، اأو اإدارات �سوؤون اأع�ساء 
هيئة التدري�س، اأو اإدارات »اجلن والعفاريت«، للمطالبة بحقوق بينة 
املوؤ�س�سة  بيياأن  وي�سي  اأ�سا،  احلقوق  �سياع  على  يدل  النظام،  يكفلها 
الييذي تعجز عنده عن تطبيق النظام دون  اإلييى احلد  اإداريييا  مرهلة 
على  املوظف  ح�سول  عييدم  اأن  عن  ف�سا  و«تعقيب«،  وتذكر  تنبيه 
حقوقه اإل بي«التعقيب«، يعني اإرغامه على ترك مكتبه اأو حما�سراته 
اأو اجتماعاته، من اأجل متابعة حقوقه املادية ال�سائعة يف درج مكتب 
بريد  يف  اأو  �سنوات،  منذ  عنها  امل�سوؤول  يفتحها  مل  اأيقونة  يف  اأو  مييا، 
لييلييدورات/ الر�سيح  ر�سائل  �سوى  �ساحبه  منه  يفتح  ل  اإليكروين 

الرحات اخلارجية!
فا  باطا،  ادعيياء  يكون  اأن  ميكن  ل  الوظيفي  بالظلم  ال�سعور 
حاجة اإلى الدعاء عند من يرقى يف وقت ترقيته امل�ستحقة، اأو عند 
اأو عند من يت�ساوى مع  املادية،  من يح�سل على »بدلته« ومكافاآته 
زمائه، �سواء اأكانت امل�ساواة يف احل�سول على احلقوق، اأم يف �سياعها، 
حييال عدم  ويف  احلقوق،  الظلم وغمط  الت�ساوي حتى يف  هو  املهم  اإذ 
الظلم  ي�سبح  الأداء،  وم�ستوى  واملهام  املراتب  تييوازي  مع  الت�ساوي، 
ظلمات مراكمة، توؤدي اإلى الياأ�س الكامل من وجود م�سوؤولن ذوي 
موؤ�س�ساتهم،  يف  العاملن  حقوق  على  مفتوحة  وعيون  حية،  �سمائر 
قبل اأن تكون مفتوحة على اإنتاجياتهم، وعلى ابتكار طرائق اعت�سار 

جهودهم.
الياأ�س الكامل من وجود العدل الوظيفي، يجعل املوظف ينه�س 
يوم  الباب« مفّكرا يف  و«عينه على  يعمل  لأنه  وا�سح؛  بفتور  مبهامه 
اآخيير يف  اإلييى عمل  الييفييرار  اخلييا�ييس ميين مكان عمله، وحيياملييا بلحظة 
موؤ�س�سة متنحه حقوقه، وقد يتحول املظلوم وظيفيا، دون اأن ي�سعر، 
اإلى �سخ�س عييدواين، لي�س يف حميط عمله وح�سب، واإمنييا يف حياته 

كلها.
املظلومن،  املوظفن  فئة  من  الرا�سخة،  املبادئ  وذوو  الأقييوييياء 
اإليه من ظلم وظيفي  هم القادرون على الف�سل بن: ما يتعر�سون 
من جهة، وطريقة تعاملهم مع زمائهم، واأدائهم ملهامهم من جهة 
اأخرى، وهوؤلء نادرون، وقد ينقر�سون مع ا�ستمرار املظامل وتنوعها؛ 
لأن الظلم الوظيفي �ساغط رهيب يف�سي اإلى خلخلة القوة النف�سية، 
فا ي�ستطيع املظلوم ال�سمود اأمامه مهما كانت قوته، ومهما اجتهد 
يف اللتزام مببادئه؛ لأن لكل �سيء حييّدا، و«لل�سرب حييدود«، وللعمر، 
اأي�سا، �سنوات حمدودة، ي�ستحيل اإهدارها يف انتظار ترقية ل تاأتي، اأو 

ا�ست�سراف حقوق مادية ل ت�سرف.
يف كل موؤ�س�سة حكومية اأو خا�سة، هناك اإدارة متابعة ذات مهام 
تتعلق بالواجبات الوظيفية، فلماذا ل ت�ستحدث اإدارة متابعة مناظرة، 
املظلومن  عن  لتبحث  الوظيفية؟  باحلقوق  متعلقة  مهامها  تكون 
اأن  قبل  حقه  حق  ذي  كل  لتعطي  املالية،  القوائم  وتييراجييع  وظيفيا، 
�سوى غبنه  يييوم، فا يجد  »�سامل« كل  اأمييلييه، وهييو يفتح  ميييوت فيه 
القدمي، متمثا يف مرتبه الهزيل الذي ميكن اأن يجمع �سعفه لو اأنه 

ا�ستغل »كّدادا« حمرما، يحمل الطاب من »القريقر« واإليه.

إذا عسعسَ 
الليل

أحمد العياف

خالد  الأمييير  امللكي  ال�سمو  �ساحب  رعييى 
خييادم  م�ست�سار  عييبييدالييعييزيييز،  بيين  الفي�سل 
مكة  منطقة  اأمييير  ال�سريفن،  احلييرميين 
امللك  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  الرئي�س  املكرمة، 
فييييي�ييسييل اخلييييرييييية، رئييييييي�يييس هيييييئيية جيييائيييزة 
اأ�سماء  اإعييان  حفل  العاملية،   في�سل  امللك 
يف  العاملية  في�سل  امللك  بجائزة  الفائزين 
دورتيييهيييا اليييي 38 وفييروعييهييا اخلييميي�ييسيية بيييدورة 

٢016 احلايل.
وعييييرب �ييسييمييوه عييين �ييسييكييره لييلييدكييتييور 
املخل�سة  جييهييوده  عييلييى  العثيمن  عييبييداهلل 
طيييوال فيييرة عمله اأمييييينييا عييامييا لييلييجييائييزة، 
للجائزة  اجلديد  العام  بالأمن  رحب  كما 

الدكتور عبدالعزيز ال�سبيل.

جائزة خدمة اإلسالم
امل�ست�سار  الإ�يييسيييام،  خييدميية  بييجييائييزة  وفيييياز 
العلماء  كبار  هيئة  ع�سو  امللكي  بالديوان 
اإمام وخطيب امل�سجد احلرام، رئي�س جممع 
بييجييدة ال�سيخ  اليييييدويل  الييفييقييه الإ�يييسييياميييي 
الدكتور �سالح بن عبداهلل بن حميد، وذلك 
الدويل  الإ�سامي  الفقه  لييدوره يف جممع 
يف  ليياأميية  الفقهية  املرجعية  ميثل  اليييذي 

الق�سايا احلادثة وامل�ستجدة.

الدراسات اإلسالمية
وفاز بفرع اجلائزة يف الدرا�سات الإ�سامية 
وميييو�يييسيييوعيييهيييا )الييييييييراث اجلييييغييييرايف عيينييد 
امل�سلمن( رئي�س مركز البحوث والدرا�سات 
الييكييويييتييييية الأ�ييييسييييتيييياذ اليييدكيييتيييور عيييبيييد اهلل 
بييين يييو�ييسييف الييغيينيييييم ملييجييمييوعيية اأعيييمييياليييه يف 
وحتقيقا؛  تاأليفا  امل�سلمن  عند  اجلغرافيا 

ومتيزه يف اإحياء م�سطلحات عربية قدمية 
لأ�سكال �سطح الأر�ييس، واإعييادة توظيفها يف 
اجلغرافية املعا�سرة كما يف كتابي »اللوؤلوؤ«، 
و »يف اليييراث اجلييغييرايف الييعييربييي«، وكذلك 
لييلييزلزل  امل�سبوق  غيير  التاريخي  لر�سده 

كما يف كتابه »�سجل الزلزل العربي«.

اللغة العربية واألدب 
ويف فرع اللغة العربية والأدب ومو�سوعها 
»اجلييييهييييود اليييتيييي ُبيييذليييت يف حتييليييييل اليينيي�ييس 
ال�سعري العربي«، ذهبت اجلائزة للم�سري 
الأ�يييسيييتييياذ اليييدكيييتيييور حمييمييد عييبييد املييطييلييب، 
مفتاح،  حممد  الدكتور  الأ�ييسييتيياذ  واملغربي 
اجلييائييزة  عبداملطلب  اللجنة  منحت  وقييد 
تيييقيييدييييراً لإجنيييييازاتيييييه يف جمييييال الييتييحييليييييل 

التطبيقي للن�سو�س ال�سعرية. 
الييدكييتييور حممد مفتاح  الأ�ييسييتيياذ  اأميييا 
فيييقيييد ميينييحييتييه الييلييجيينيية اجلييييائييييزة تييقييديييرا 
املييجييال،  هييذا  يف  املتميزة  العلمية  جلييهييوده 
يف  احلديثة  العلمية  معارفه  وظييف  حيث 
واأ�سالة  بعمق  ال�سعرية  الن�سو�س  حتليل 
والتحليل ووعي  الو�سف  مع قدرة فذة يف 
بييقيييييميية اليييييييراث وانيييفيييتييياح عيييليييى الييثييقييافيية 

الإن�سانية.

إعالن أسماء 
الفائزين 
بجائزة 
الملك فيصل 
العالمية

الطب
الييطييب ومو�سوعها  فيييرع  جييائييزة  وتييقييا�ييسييم 
يف  الييقييادم  للجيل  ال�سريرية  )التطبيقات 
الوراثة  اأ�ستاذ  الهولنديان  اجلينات(  علم 
الب�سرية  اليييوراثييية  قيي�ييسييم  رئييييي�ييس  الييطييبييييية، 
يف املييييركييييز اليييطيييبيييي جلييياميييعييية راتيييييبيييييوات يف 
نامييغان،  رئي�س ق�سم الوراثة الإكلينيكية 
يف املييييركييييز اليييطيييبيييي جلييياميييعييية مييا�ييسييرخييت 
الأ�ستاذ الدكتور هان جريت برونر، واأ�ستاذ 
تييطييبيييييقييات اجلييييينييوم يف ميييركيييز نييامييييييغييان 
الطبي  واملييركييز  راتييبييوات،  جلامعة  الطبي 
جلييامييعيية مييا�ييسييرخييت الأ�يييسيييتييياذ الييدكييتييور 
لدورهما  اختيارهما  ومت  فلتمان.  يييور�ييس 
للجيل  ال�سريرية  بالتطبيقات  الرتقاء  يف 
الت�سخي�س  اإليييى  اجلييييينييات  عييلييم  الييقييادم يف 
عملية  طييرقييا  طيييورا  اإنهما  اإذ  الإكلينيكي، 
لتحليل عينات للمر�سى امل�ستبه اأن لديهم 

اأمرا�سا وراثية. 

العلوم
واآلييييت جييائييزة الييعييلييوم، ومييو�ييسييوعييهييا  »علم 
احلييييييييياة« ، اإليييييى كيييل ميييين: اأ�يييسيييتييياذ اليينييظييام 
اليييبيييييييوليييوجيييي بيييكيييلييييييية هيييييارفيييييرد الييطييبييييية 
بييياليييولييييات املييتييحييدة الأميييركييييييية الأ�ييسييتيياذ 

وورئي�س  مييوثييا،  كري�سنا  فام�سي  الييدكييتييور 
جييييوردن  مبييعييهييد  الأورام  اأبيييحييياث  مييعييامييل 
�ستيفن  الدكتور  الأ�ستاذ  املتحدة  باملمكلة 

فيليب جاك�سون. 
امليتاكوندريون  ا�ستخدم  موثا  وكييان 
اإنييتيياج الييطيياقيية يف اخللية(  )امليي�ييسييوؤوليية عيين 
بيي�ييسييفييتييهييا منييييوذجييييا جييييديييييدا يييييربييييط بيين 
وال�ستقاب  والربوتيومك�س  اجلينومك�س 
وعيييليييم احليييا�يييسيييوب احليييييييوي، وبييا�ييسييتييخييدام 
اأن  ا�ستطاع  التكاملية  ال�سراتيجية  هذه 
الختال  بن  الو�سل  حلقة  على  يتعرف 
م�ستوى  على  امليتاكوندريون  يف  الوظيفي 
كمر�س  امل�ستع�سية  والأمييرا�ييس  اجلزيئات 
اليي�ييسييكييري، ويييعييد ذليييك اإ�ييسييهييامييا يف اإيييجيياد 

تطبيقات جديدة يف الت�سخي�س والعاج. 
اأمييييييييا جييياكييي�يييسيييون فييييفيييياز بييياجليييائيييزة 
لإ�سهاماته املتميزة يف التعرف على ال�سلة 
بيين اآليييييييات ا�ييسييطييراب اجلييييينييوم وعيياقيية 
خا�سة  وب�سفة  ال�سرطان،  مبر�س  ذلييك 
اجلزيئية  الييعييوامييل  يكت�سف  اأن  ا�ستطاع 
لإ�يييسييياح احلييميي�ييس الييينيييووي. كييمييا يرجع 
اأ�سلوب  ابييتييكييار  يف  جاك�سون  اإليييى  الف�سل 
اأدوات  اإلييى  اأبحاثه  نتائج  لتحويل  جديد 

ملعاجلة ال�سرطان.

ثقافة

مكتبة الملك عبدالعزيز ببكين.. رمز للصداقة وصرح للتبادل المعرفي
العامة  عبدالعزيز  امللك  مكتبة  اأ�سرفت 
بكن  بجامعة  املكتبة  فرع  م�سروع  على 
بجمهورية ال�سن ال�سعبية عقب و�سع 

حجر الأ�سا�س للم�سروع اأخرا.
امل�سروع  يف  العمل  انتهاء  ويتوقع 
وبدء ت�سغيله فعليا بنهاية العام اجلاري 

٢016م.
واأكيييييد نييائييب رئييييي�ييس جييامييعيية بكن 
الربوفي�سور يل يان يف كلمة خال حفل 
و�سع حجر اأ�سا�س فرع املكتبة باجلامعة، 
بن  لل�سداقة  رميييزا  ميثل  امليي�ييسييروع  اأن 
و�سرحا  وال�سيني  ال�سعودي  ال�سعبن 
البلدين،  بن  واملييعييريف  الثقايف  للتبادل 
املييلييك  مييكييتييبيية  فييييييرع  اأن  اإليييييييى  مييي�يييسيييرا 
�سوف  بكن  بجامعة  العامة  عبدالعزيز 
تنمية  الأهيييمييييييية يف  بييياليييغ  بيييييدور  ييييقيييوم 
ال�سينية  الثقافية  الييعيياقييات  وتييعييزيييز 

العربية.
من جانبه قال نائب امل�سرف العام 
العامة  عييبييدالييعييزيييز  املييلييك  مكتبة  عييلييى 
الدكتور عبدالكرمي الزيد » اإننا بو�سع 
حييجيير الأ�ييسييا�ييس لييهييذا امليي�ييسييروع الييثييقييايف 

لييعيياقيية ثقافية ومنييد  نييوؤ�ييسيي�ييس  الييكييبيير 
الريا�س  بيين  وعلمية  معرفية  ج�سورا 
اليييعييياقيييات  اأن  اإلييييييى  مييي�يييسيييرا  وبييييكيييين«، 
مييدى  عييلييى  امييتييدت  ال�سينية  الييعييربييييية 

اأكرث من خم�سة اآلف عام.

اأن فييييرع املييكييتييبيية يف  واأكييييييد اليييزييييد 
جييياميييعييية بيييكييين ييييعيييد جييي�يييسيييرا لييلييثييقييافيية 
وامليييعيييرفييية واليييعيييليييم، ومنييييوذجييييا جلييهييود 
املييمييلييكيية يف تييعييزيييز احليييييوار احليي�ييسيياري 
الثقافات  جميع  مييع  املييعييريف  والتوا�سل 

�سماتها  بكل  ال�سينية  الثقافة  ومنها 
للتعريف  ونييافييذة  املميزة،  وخ�سائ�سها 
بييالييثييقييافيية اليييعيييربييييييية الإ�يييسيييامييييييية بيين 
خمتلف فئات ال�سعب ال�سيني ال�سديق.

وحتيييييدث الييقييائييم بييياأعيييميييال �ييسييفييارة 
عن  املباركي  ريييا�ييس  بكن  لييدى  اململكة 
مكتبة  فييرع  لإن�ساء  بذلت  التي  اجلهود 
امليييليييك عييبييدالييعييزيييز الييعيياميية يف جييامييعيية 
بييكيين، ميييوؤكيييدا اأن نييتييائييج هيييذه اجلييهييود 
�سوف ت�ستمر وتثمر املزيد من التوا�سل 
القادمة،  الأجيييييال  بن  واملعريف  الثقايف 
العاقات  برجمة  �سعادته  عيين  معربا 
الوطيدة بن اململكة العربية ال�سعودية 
الثقايف  بهذا اجل�سر  وتوثيقها  وال�سن 
اليييذي ميييتييد ميين الييريييا�ييس اإليييى جامعة 

بكن العريقة.
واأ�ساف املباركي اأن امل�سروع عامة 
ال�سعودية  العاقات  م�سرة  يف  م�سيئة 
اليي�ييسييييينييييية، وميييركيييز ليياإ�ييسييعيياع الييثييقييايف 
وامليييعيييريف وحييا�ييسيينيية جلييميييييع الأنيي�ييسييطيية 
والييفييعيياليييييات الييثييقييافييييية والييعييلييمييييية التي 

جتمع البلدين.
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..TED تطبيق
منصة متنوعة تحث على التفكير

أمل أبو مديني 

تت�ساعد التطبيقات يوما بعد يوم، ومع 
ذلك قد يغيب عنا بع�س التطبيقات التي 
وهو   TED تطبيق  مثل  الييفييائييدة  تن�سر 
 technology، Education لي  اخت�سار 

.and Design
مييتييكييامييليية  مييينييي�يييسييية   TED ويييييعييييد 
لييلييمييحييا�ييسييرات والأفيييكيييار الييقييّيييميية ون�سر 
املييعييرفيية واملييعييلييومييات بييطييريييقيية حمييفييزة. 
كييمييا اأنيييهيييا ميينييظييميية هيييادفييية غييير ربحية 
موؤ�س�سة  وترعاها  1984م،  عييام  تاأ�س�ست 
اأي�سا،  الربحية  غر  الأمركية  �سابلنج 
النييتيي�ييسييار«.  ت�ستحق  اأفيييكيييار  و�ييسييعييارهييا« 
على التكنولو املييبييكيير  تيييييد  تييركيييييز  وكيييان 
يف  ن�ساأتها  مع  جيا والت�سميم متوافقا 
وادي ال�سيليكون.  وبداأ املوؤمتر ال�سنوي 
كاليفورنيا،  يف   عيييام1990،  يف  للمنظمة 

وتعقد 
بيت�س  لييونييغ  اليييييييوم يف  فييعييالييييياتييهييا 
وليييونيييغ �ييسييربنييغ يف الييييوليييييات املييتييحييدة 
الأميييركييييييية واأوروبيييييييا واآ�ييسيييييا مييرافييقيية 
مييع بييث حييي لييلييمييحييادثييات الييتييي تييتيينيياول 
جمييمييوعيية وا�ييسييعيية مييين امليييو�يييسيييوعيييات يف 

جميييييال اليييبيييحيييث واملييييمييييار�ييييسيييية الييعييمييلييييية 
لييلييعييلييم واليييثيييقيييافييية، وييييتيييم ذليييييك غييالييبييا 
عييدد  يييقييوم  اإذ  الق�س�س  �ييسييرد  بطريقة 
ميين املييحييا�ييسييرييين املييلييهييميين الييذييين لهم 
خربات يف جمالت معينة،  وبع�س ممن 
يف  نوبل  جائزة  مثل  جوائز  على  ح�سل 
اأفكارهم  ون�سر  اجلمهور  اأميييام  الإلييقيياء 
ل  ق�سرة  حمييادثييات  �سمن  وجتيياربييهييم 
لتحفيز  دقيقة؛   18 تتجاوز مدتها عادة 

امل�ستمعن لتطبيق الأفكار.
 TED حمييييييا�ييييييسييييييرات  وتييييييتييييييوافيييييير 
املوقع  على  اإلقاوؤها  مت  التي  واملحادثات 

http://ted.com الإلكروين
والتطبيق الذي ميكن تنزيله على 
كل من اأجهزة » اأبل« و«الأندرويد«. كما 
اأكييرث من  اإلييى  املحا�سرات  هييذه  ترجم 

100 لغة من �سمنها العربية. 
اأكييرث من   TED وقييد حقق تطبيق 
10 ماين حتميل على الهواتف الذكية 

والأجهزة اللوحية. 

TED ميزات
• احليي�ييسييول عييلييى نيي�ييسييائييح واأفيييكيييار 
مهمة وملهمة يف خمتلف املجالت 

من قبل اأ�سخا�س خرباء وملهمن 
ولديهم خييربات وجتييارب كبرة يف 

جمالتهم.
م�سجلة  فيديو  م�ساهدة مقاطع   •
مييكييان يف  اأي  مييين   TED ملييحييادثييات 

العامل ويف اأي وقت ت�ساء.
حمادثة  اأي  تفويت  عييدم  �سمان   •
املييي�يييسيييوقييية   TED حمييييييادثييييييات  مييييين 

وامللهمة.
الفيديو  ملقاطع  ترجمات  وجييود   •
لييغيية،   90 مييين  بييياأكيييرث   subtitles
وبييييذلييييك �ييسييتييحيي�ييسييل عيييليييى تييرجييميية 

ملحادثات تيد واأنت ت�ساهدها.
التطبيق ميكنك  من خال هذا   •
تيي�ييسييغيييييل ميييقييياطيييع اليييفيييييييدييييو عييلييى 
جمموعة  اإلييى  اإر�سالها  اأو  جهازك، 
 home entertainment system
ملييي�يييسييياهيييدة ميييقييياطيييع اليييفيييييييدييييو ميين 

خالها.
ت�سغيل  قييائييميية  ت�سميم  ميكنك   •
مييين مييقيياطييع الييفيييييديييو ملييحييادثييات 
TED، حتتوي على مقاطع الفيديو 

للمحادثات التي ترغب فيها.
يف  املييتييحييدثيين  ت�سنيف  ميييكيينييك   •

 tag اأو و�ييسييم  لييلييتيياريييخ،  TED وفييقييا 
معن ي�سر اإلى املجال الذي ترغب 
يف احل�سول على حمادثات فيه، اأو 
وبييذلييك  املييتييحييدث؛  �سعبية  حيي�ييسييب 
�ييسييتييحيي�ييسييل عييلييى امليييحيييادثيييات الييتييي 
اإ�ساعة  دون  ب�سهولة  فيها  تييرغييب 

الوقت يف البحث عن املحادثات.
الفيديو  مقاطع  تنزيل  اإمكانية   •
وقت  يف  مل�ساهدتها   TED ملحادثات 

اآخر ودون ات�سال بالنرنت.
• اإمييكييانييييية اإ�ييسييافيية املييحييادثييات اإلييى 

املف�سلة مل�ساهدتها يف وقت لحق.
• ييييحيييتيييوي هييييييذا اليييتيييطيييبيييييييق عييلييى 
م�ساركة  ميكن  اإذ  اجتماعي،  مكون 
امليييييحيييييادثيييييات الييييتييييي تيييعيييجيييبيييك مييع 

اأ�سدقائك.
• ييير�ييسييل ليييك الييتييطييبيييييق اإ�ييسييعييارات 
بيييامليييحيييادثيييات اجلييييديييييدة اليييتيييي يتم 
اإدراجيييييهيييييا يف الييتييطييبيييييق؛ وبيييذليييك 
 TED ميييين  جيييدييييد  اأي  تيييفيييوت  ليييين 
و�ييسييتيي�ييسيياهييد امليييحيييادثيييات اجليييدييييدة 

.TED مبجرد اإدراجها يف تطبيق
الييتييطييبيييييق  حتميل هذا  مييييكييين   •

جمانا.

إعالم

اإحدى املحا�سرات العلمية
التي ينظمها املوقع
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بتول عسيري

تييعييد مييوؤ�ييسيي�ييسيية اليييييميياميية اليي�ييسييحييفييييية من 
الييرائييدة يف اململكة  املييوؤ�ييسيي�ييسييات الإعييامييييية 
1383هييي  عام  تاأ�س�ست  اإذ  ال�سعودية  العربية 
اأكييرث من 60 فرعا  املوافق 1963م ومتتلك 
اإلى  اإ�سافة  اململكة وخارجها،  داخل  تنت�سر 

�سبكة من املرا�سلن. 
وتييييعييييد اليييييييميييامييية ميييين اأكيييييييرب واأكيييييرث 
العربي  الييوطيين  يف  ال�سحفية  املييوؤ�ييسيي�ييسييات 
من  وبخا�سة  مبيعاتها،  يف  ومنيييوا  جنيياحييا 
خييال جييريييدة الييريييا�ييس الييتييي تييقييدر حجم 
دولر  مييليييييون  بييييي140  الإعييانييييية  مبيعاتها 
اأكرث من 1500 موظف  بها  �سنويا، ويعمل 

ما بن اإدارين وحمررين وفنين وعمال.
وتيييي�ييييسييييدر عييييين املييييوؤ�ييييسيييي�ييييسيييية  خييميي�ييس 

مطبوعات هي:

جريدة الرياض
امليييوافيييق  1385/1/1ه  يف  تيياأ�ييسيي�ييسييت 
ت�سدر  ر�سمية  جييريييدة  كييياأول  1965/5/1م 
بييالييلييغيية الييعييربييييية يف الييعييا�ييسييميية الييريييا�ييس، 
وبيييداأت يف حييي املييرقييب، وظييلييت هيينيياك ت�سع 
امللز وبقيت  اإلى حي  اأن تنتقل  �سنوات قبل 
افتتاح مبنى  �سنة تقريبا، ثم مت  هناك 18 
بتاريخ  ال�سحافة  حي  يف  اجلديد  املوؤ�س�سة 

1414/7/5هيييييييييي وفيييييه انييتييقييلييت اإلييييى اأحيييدث 
تقنيات الطباعة وذروتها. 

وتنت�سر مكاتب اجلريدة داخل اململكة 
مكتبا،   58 اإلييى  عددها  ي�سل  اإذ  وخارجها، 
اإ�ييسييافيية اإلييييى �ييسييبييكيية مييين مييئييات املييرا�ييسييليين 
اأكييرث ال�سحف  حييول الييعييامل، كما تعد ميين 
وت�سدر  ومنيييوا،  جناحا  العربي  الييوطيين  يف 
وقد  يوميا،  �سفحة   64-48 يف  ال�سحيفة 
اأكرث من  اإلى  اأعييداد ال�سفحات فيها  ت�سل 
100 �سفحة يف منا�سبات خا�سة، ويقوم على 

حتريرها نخبة من الكتاب واملحررين. 
ويييعييمييل بييييييياجليييرييييدة اأكيييييرب عييييدد من 
اجلهات  م�ستوى  على  املتفرغن  املوظفن 
ثاثة  يييفييوق  ب�سكل  اململكة  يف  الإعييامييييية 
اأ�ييسييعيياف عيين اأقيييرب جهة اإعييامييييية حملية 

مناف�سة.
ومتييكيينييت »اليييرييييا�يييس«، ميينييذ �ييسيينييوات، 
�سعودة وظائف  ن�سبة 100% يف  من حتقيق 
التحرير، وي�سكل 50% من اأع�ساء اجلمعية 

العمومية للموؤ�س�سة.
كما يعد موقع »الريا�س« الإلكروين 
عام  تاأ�س�س  الذي   http://alriyadh.com
اأبييرز واأكييرب املواقع الإعامية  اأحييد  1998م 
عييلييى �ييسييبييكيية النييييرنييييت، ويييحييظييى مبييعييدل 
ون�سف  مليون  بنحو  تييقييدر  عالية  زييييارات 
طليعة  يف  ي�سعه  مما  يوميا،  زيييارة  مليون 

وتييطييبييع حيياليييييا مييا بيين 45 و 50 األييف 
ن�سخة على مطابع اأملانية حديثة.

LE MONDE diplomatique
الييثييقييافيية ون�سر  ليييدورهيييا يف  جتيي�ييسيييييدا 
املعرفة، ت�سدر جريدة الريا�س منذ يناير 
 LE جييريييدة  ميين  الييعييربييييية  الن�سخة   ،٢006
MONDE diplomatique الفرن�سية التي 
ويقروؤها  العامل  حول  لغة  باأربعن  ت�سدر 
اأكرث من 100 مليون ويكتب فيها نخبة من 

الق�سايا  يتناولون  الذين  العاملين  الكتاب 
ال�سيا�سية والقت�سادية والفكرية ال�ساخنة 
يف اليييعيييامل وتييطييبييع وتييييييوزع ميييع الييريييا�ييس 
اجلريدة يف اجلمعة الثانية من كل �سهر يف 

40 �سفحة.

كتاب الرياض
اأحييييد اأبيييييرز اإ�ييييسييييدارات مييوؤ�ييسيي�ييسيية اليييييميياميية 
منه  �سهري  اإ�ييسييدار  اأول  وبيييداأ  ال�سحفية، 
مو�سوع  �سهر  كييل  فيه  يطرح  1993م،  عييام 

املواقع الإلكرونية ال�سعودية والعربية. 
وحيي�ييسييلييت »الييييريييييا�ييييس« عييلييى تييكييرمي 
العديد من اجلمعيات واملوؤ�س�سات اخلرية 
نييتيييييجيية ملييبييادراتييهييا الإنيي�ييسييانييييية يف الييدعييم، 
الن�سائي،  بالعن�سر  اهتم  ميين  اأول  وكييانييت 
اإذ مت تعين اأول مديرة حترير يف موؤ�س�سة 
�ييسييحييفييييية، بيييالإ�يييسيييافييية اإليييييى انيي�ييسييمييامييهيين 

لع�سوية املوؤ�س�سة وملكيتها.

مجلة اليمامة
املنطقة  يف  ت�سدر  �سحفية  مطبوعة  اأول 
ال�سعودية  العربية  اململكة  ميين  الو�سطى 
كييمييجييليية �ييسييهييرييية مييين 4٢ �ييسييفييحيية قييبييل اأن 
تتحول اإلى جريدة اأ�سبوعية ت�سدر يف اأربع 

�سفحات.
التي  م�سرتها  عييرب  املجلة  وحققت 
امييتييدت اأكيييرث ميين 45 عييامييا، قييفييزات كبرة 
وخييطييت خيييطيييوات عييلييى طييريييق تييطييويييرهييا 
حتييريييرا واإخيييراجيييا وطييبيياعيية، وهيييي نييافييذة 
منها  يييطييل  وثييقييافييييية  واإعييامييييية  �سحفية 
اليييقيييارئ اليي�ييسييعييودي والييعييربييي عييلييى ق�سايا 
الأميييية املييعييا�ييسييرة وهييمييومييهييا. ومتيييييز طييرح 
اليييييميياميية بييياجليييراأة واليي�ييسييفييافييييية مييع الييتييزام 
املييعيياييير الييتييي متييليييييهييا خيي�ييسييو�ييسييييية النهج 
املهنية  و�ييسييوابييطييه  اليي�ييسييعييودي  الإعييياميييي 

والأخاقية.

نخبة  ويييعييده  متنوعة،  مييعييارف  يف  خمتلف 
ميين املييفييكييرييين والييكييتيياب اليييعيييرب، كييمييا يعد 
جريدة  تقدمها  التي  الإ�سهامات  اأهييم  من 
للقارئ  ويييبيياع  العربية  للثقافة  الييريييا�ييس 

ب�سعر رمزي. 

كتاب في جريدة
ميي�ييسييروع مييلييحييق ثييقييايف تيي�ييسييدره اجلييريييدة 
الييعيياملييييية للربية  امليينييظييميية  بييالييتييعيياون ميييع 
والييثييقييافيية واليييعيييليييوم )اليييييونيي�ييسييكييو( �سمن 
الريا�س  وتنفرد  العربية،  ال�سحف  اأكييرب 
لهذا  اململكة  يف  الييوحيييييد  النا�سر  ب�سفتها 
امل�سروع الثقايف الدويل، وهو يخت�س بن�سر 
الكتاب  لكبار  والأولية  الثقافية  الإنتاجات 

والأدباء يف الوطن العربي.
جيييرييييدة  �يييسيييمييين  عييييييدد  اأول  و�ييييسييييدر 
اليييرييييا�يييس ميينييه يف اخليياميي�ييس مييين نييوفييمييرب 

1997م.
و«كتاب يف جريدة« جزء من العدد، اإذ 
يوزع جمانا مع اجلريدة، ويعد هذا العمل 
من  العربية  امل�ساحة  يغطي  الييذي  الثقايف 
اإجنيييازات جريدة  اأدنيياهييا، من  اإلييى  اأق�ساها 
اليون�سكو جلريدة  الريا�س. وياأتي اختيار 
مكانة  من  اجلييريييدة  به  تتمتع  ملا  الريا�س 
كربيات  �سمن  مرموقة  وثقافية  �سحفية 

ال�سحف العربية املتميزة

»اليمامة الصحفية«.. 60 فرعا بالمملكة وخارجها
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..BRAVE
تصفح سريع
دون إعالنات

طور جمموعة من املربجمن يف لغة 
»جافا �سكريبت« مت�سفحا اأُطلق عليه 
ا�سم Brave يتميز ب�سرعته العالية 
يف تيي�ييسييفييح اليييوييييب مييين خييييال منع 
ات�سال  ميين  تبطئ  الييتييي  الإعيييانيييات 

الإنرنت.
Brave على حظر  فكرة  وتقوم   
ج��م��ي��ع م���ل���ف���ات ت���ع���ري���ف الرت����ب����اط 
الييثييالييث، وحظر  الييطييرف  تتبع  الييتييي 
والن�سو�س  الب�سمات  تقنيات  جميع 
و«اليي�ييسييكييريييبييت« الييتييي حتيييياول اإظييهييار 
الإعيييييانيييييات وانيييتيييهييياك خيي�ييسييو�ييسييييية 

امل�ستخدم.
وتييييتييييوافيييير ميييين املييتيي�ييسييفييح نيي�ييسييخ 
لأجيييهيييزة امليييياك وويييينيييدوز واأنيييدروييييد 
مييرحييليية  يف  مييييييييازال  وهييييييو   ،iOSو

التطوير.

عش الطائر األزرق

حسن أحمد العواجي

ريتويت

اليوم  واأربعون دقيقة بتوقيت جرينت�س..  واأربع  الثامنة  ال�ساعة 
فهو  حالته؛  باأف�سل  لي�س  توير  طائر  يناير،   19 الثاثاء  هو 
متوقف عن التغريد وال�سبب جمهول.. توجد جملة على املوقع 
ت�سر اإلى اأن اخللل تقني.. املغردون يف كل مكان من هذا العامل 
الييوا�ييسييع يف حيياليية ميين الييرقييب مييتييى ييي�ييسييدح طييائييرهييم بتغريده 
ويتنف�س  للتغريد  طائرنا  يعود  �ساعتن  نحو  بعد  جييديييد..  من 

املغردون ال�سعداء.. ويعود احلال كما كان عليه.
�سيل من التغريدات يف خمتلف جمالت احلياة، و�سم يذهب 
تتقاذفها  ال�ستائم  الراند.. جمموعة من  واآخيير يحل مكانه يف 
اأنييواع  بع�سهم  يكيل  واآخيييرون  بع�سا،  بع�سهم  يعرف  ل  اأطيييراف 
املديح على بع�س، وبن هذا وذاك جتد من يروج لب�ساعته لعله 

يحظى مب�سر لها.
يف  يجمعها  اأن  اإل  الأزرق  طائرنا  اأبييى  افرا�سية  حياة  هي 
ع�سه، اختلف فيها املغردون فكل يغني على لياه، اإل اأن اجلميع 
الذي يكرب  الع�س الفرا�سي  اأن يكون جزًء من هذا  اتفق على 
طائرنا  ميين  رعيياييية  حتييت  اجلميع  فيه  ليتعاي�س  يييوم  بعد  يييومييا 

الأزرق.
ومل  الدنيا  اأقامت  التغريد  عن  التوقف  من  فقط  �ساعتان 
تقعدها؛ مما دفع باأ�سهم توير اإلى النخفا�س يف �سوق البور�سة 
لتوير  التنفيذي  املييدييير  اأعييليين  فقط  قليلة  اأييييام  وبعد  العاملية، 
اأربعة من كبار امل�سوؤولن يف ال�سركة �سيغادرون  اأن  جاك دور�سي 
توير يف وقت لحق دون تو�سيح لعاقة هذه اخلطوة بالتوقفات 
املتكررة التي عانى منها توير من عدمها!، مل ل فامل�سائب ل 

تاأتي فرادى كما يقال دائما؟.
يعي دور�سي متاما اأن املك�سب احلقيقي بالدرجة الأولى هو 
امل�ستخدم، ويف �سبيل ذلك �سحى باأربعة مدراء تنفيذين مقابل 
�سمان ا�ستمرار اأكرث من 300 مليون م�ستخدم ن�سط �سهريا حول 

العامل، فمتى تعي ال�سركات الأخرى ذلك؟!

مطاط للنوافذ الذكية
يتكيف حسب حالة الطقس

النوافذ  يف  �شي�شتخدم  ذك��ي  مطاط  لتقنية   MIT علماء  من  فريق  تو�سل 
اخلارجي  الطق�ض  حالة  ح�شب  التكيف  اجلديد  املطاط  وي�شتطيع  الذكية، 
الأجيييواء  مييع  ويتقل�س  �سفافية  اأكيييرث  ليكون  املظلمة  الأجييييواء  مييع  ليتمدد 
 polymer مطاط  اأن  العمل  فريق  وي��وؤك��د  �شمكا.  اأك��ر  لي�شبح  امل�شيئة 
�سيكون له القدرة على حتديد كمية ال�سوء النافذ من خاله، وهو اخليار 
تر�سيد  يف  وم�ساعدته  تكلفته  لقلة  امل�ستقبل،  يف  الذكية  للنوافذ  الأمييثييل 

ا�ستخدام الطاقة الكهربائية.

ابتكارات غريبة

إنفوجرافيك

جديد التطبيقات

تقنية

CES 2016 أفضل التقنيات في معرض

Cassia Hub راوتر االتصال بالبيوت الذكية

.Recon Empire EVS غطاء الرأس الذكي الجراب الذكي Owlet لألطفال

.Philips Fidelio E6 المسرح المنزلي الذكي .Chevy Bolt السيارة الذكية
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العقل السليم
في الجسم السليم

الرياضة ضرورة أساسية لصحتك وليست مجرد ترف أو تسلية!
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الثلوج تكتسح
قارات العالم

مع بداية العام ٢016 هطلت الثلوج وغطت كثرا من بقاع العامل يف خمتلف القارات، 
من الأمريكتن اإلى اأ�سيا واأوروبا. منطقة ال�سرق الأو�سط مل تنجوا اأي�سا، فمن باد 
ال�سام اإلى �سمال اململكة العربية ال�سعودية والكويت، غطت الثلوج بو�ساحها الأبي�س 
كثر من البقاع واملدن واملناطق. ومن جهة اأخرى لحقت الثلوج اأخواننا الاجئن 

ال�سورين حيثما حللوا، فزادت على ماأ�ساتهم ماأ�س جديدة.

أحداث
1876: الوليات املتحدة تاأمر كل الهنود احلمر بالنتقال اإلى املحميات.
1915: اأملانيا ت�ستعمل لغاز ال�سام �سد الرو�س يف احلرب العاملية الأولى.

1950: الرئي�س الأمريكي هاري ترومان يعلن عن قراره بتاأييد تطوير 
القنبلة الهيدروجينية.

1953: ال�سلطات الفرن�سية تعتقل الرئي�س التون�سي احلبيب بورقيبة.
ال�سناعية  الأقييمييار  اأول  اإك�سبلورر1،  ال�سناعي  القمر  اإطييياق   :1958

للوليات املتحدة.
العا�سمة  يف  ماكدونالدز  مطاعم  �سل�سلة  من  مطعم  اأول  افتتاح   :1990
الرو�سية مو�سكو، وكان افتتاح هذا املطعم مبثابة عامة على تغر الزمن 

يف الحتاد ال�سوفيتي.
الإ�سامية  املييحيياكييم  احتييياد  رئي�س  ينتخب  ال�سومايل  الييربملييان   :2009

�سريف �سيخ اأحمد رئي�سا لل�سومال.
2010: املنتخب امل�سري يفوز بكاأ�س الأمم الأفريقية للمرة الثالثة على 
التوايل وال�سابعة يف تاريخه بعد تغلبه على املنتخب الغاين بهدف ل�سفر 

وذلك يف البطولة التي اأقيمت يف اأجنول.

والدات
1512: امللك هرنيك، ملك الربتغال.

1797: فرانز �سوبرت، مو�سيقار من�ساوي.
1868: تيودور ريت�سارد�س، عامل كيمياء اأمريكي حا�سل على جائزة نوبل 

يف الكيمياء عام 1914.
اإرفينغ لنغموير، عامل كيمياء اأمريكي حا�سل على جائزة نوبل   :1881

يف الكيمياء عام 1932.
1884: تيودور هوي�س، رئي�س اأملانيا الغربية.

1512: امللك هرنيك، ملك الربتغال.
نوبل  جييائييزة  على  حا�سلة  �سويدية  دبلوما�سية  ميييرال،  اأولييفييا   :1902

لل�سام عام 1982.
1905: جون اأوهارا، كاتب اأمريكي.

1929: ردولف مو�سباور، عامل فيزياء اأملاين حا�سل على جائزة نوبل يف 
الفيزياء عام 1961.

1933: دريد حلام، ممثل �سوري.
1935: كنزابورو اأوي، اأديب ياباين حا�سل على جائزة نوبل يف الأدب عام 

.1994
1965: جي. كي. رولينغ، كاتبة اإجنليزية.

1985: نواف املهنا، ممثل وخمرج �سعودي.

وفيات
1580: امللك هرنيك، ملك الربتغال.

1729: ياكوب روغيفن، م�ستك�سف هولندي.
1736: فيليبو يوفارا، معماري اإيطايل.

1933: جون غلزورثي، اأديب اإجنليزي حا�سل على جائزة نوبل يف الأدب 
عام 1932.

1955: جون راليه موت، مب�سر اأمريكي حا�سل على جائزة نوبل لل�سام 
عام 1946.

الفكرة والخيال
اأفكارهم  زاوية »حمررون« عمود ثابت يعر�س فيه حمررو »اآفاق« 
ِبيييدع الييتييطييوييير اليييذي تيي�ييسييهييده ال�سحيفة يف  بييالييتيينيياوب، وهيييو ميين 
اأعتذر  اأن  الدور على قلمي، حاولت  اأتى  الراهنة. وحن  مرحلتها 
عيين عيييدم الييكييتييابيية متعلا بييالنيي�ييسييغييال، لييكيين اإ�يييسيييرار نييائييب رئي�س 
التحرير، امل�سرف على ق�سم الراأي، الزميل حممد الع�سري قطع 

الطريق على حماولت التهرب كافة.
مل اأجد يف البداية مو�سوعا جديرا؛ ومن هنا وقع الختيار 
الفكرة  على  تقوم  نييظييري،  وجهة  ميين  وهييي،  نف�سها،  الكتابة  على 
الكاتب  فيييييه  ينغم�س  وتييخيييييل  وا�ييسييح  هيييدف  وجيييود  اأي  واخليييييييال، 
لي�ستدعي ال�سور العقلية والتجارب املا�سية فيحولها اإلى تركيبات 

لغوية لتو�سيل ر�سالته.
من  يتاألف  املقال  اأن  على  تن�س  التحرير  اأدبيييييات  اأن  �سحيح 
امل�ستوى  كيياف على  يبدو غر  ذلييك  لكن  وخييامتيية،  مقدمة وج�سم 
العملي، وبخا�سة يف املقالت الأدبية وال�سحفية؛ فاإعمال اخليال 
والنظر اإلى املو�سوع، اأيا كان نوعه، من زاوية خمتلفة مبتكرة اأمر 
يف غاية الأهمية. اأ�سف اإلى ذلك اأن روح الفكاهة والنكهة ال�ساخرة 

»املن�سبطة« بهارات تتطلبها الطبخة.
املييو�ييسييوع من  اإليييى  الييتييطييرق  اإليييى نقطة  بييالييعييودة  ا�سمحوا يل 
زاوية مبتكرة؛ فذلك اأمر ي�سد انتباه املتلقي ويجربه على متابعة 

القراءة.
ال�سامعي-  ال�سدد كتب زميل ميني يقال له حممد  ويف هذا 
بعنوان  مقال  خييرباتييهييم،  ميين  وا�ستفدت  منهم  تعلمت  مميين  وهييو 
»امرئ القي�س.. هل كان مفحطا؟« وقدم ت�ساوؤل ذكيا عما اإذا كانت 
اإلى  ا�ستنادا  اجلاهلي،  الع�سر  اإلييى  جذورها  تعود  التفحيط  فكرة 

البيت ال�سعري امل�سهور: 
مكّر مفّر مقبل مدبر معا 

كجلمود �سخر حطه ال�سيل من عل
تهلكة  اليي�ييسيييييارات  فتفحيط  ت�سجيعية؛  دعيييوة  لي�س  �سبق  مييا 
يع�سد  خيال  من  املقالت  كتابة  تتطلبه  ملا  تاأكيد  ولكنه  وا�سحة، 

الفكرة وي�سفي عليها مزيدا من التاألق.

زكريا حسين
محرر صياغة ومدقق لغوي

محررون

هذا اليوم
في التاريخ

31 يناير

طفل �سوري يف اأحد 
خميمات اللجوء يف لبنان

�ساطيء متجمد
يف ال�سني

ال�سعودية

لجئون �سوريون
يعربون حدود مقدونيا

القد�ض املحتلة
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المستشار المشرف العام ـ رئيس التحرير
أ.د. علي بن شويل القرني

هاتف 2419573
aalkarni@kku.edu.sa

نائب رئيس التحرير
محمد ابراهيم العسيري

هاتف 2419575
lmioo@kku.edu.sa

نائب رئيس التحرير التنفيذي
يحي بن عبداهلل التيهاني

هاتف: 2419922
yaltihani@kku.edu.sa

نائب رئيس التحرير - المدير الفني
أسـعد أبـو قـاعـود

aaqaoud2@yahoo.com

مساعد رئيس التحرير - المتابعة االدارية
حسن أحمد العواجي
alawji@kku.edu.sa

مساعدة رئيس التحرير - القسم النسائي
د. إيمان بنت عبداهلل العسيري

easseri@kku.edu.sa

هيئة التحرير
علي أحمد آل سعيد )رئيس قسم األخبار(

Aafaq1@kku.edu.sa
أحمد علي العياف، سلطان عوض العسيري

محمد شامي، عبد العزيز رديف
خالد محمد العمري

عدنان األلمعي، هادي الشهراني
أمل أبو مديني، بتول عازب
مالك مضواح، ليال الشهري

التصوير
عبدالعظيم آل إسماعيل )رئيس قسم التصوير(

عبد الوهاب األلمعي، سعيد خلوفة

التحرير الفني
زكريا حسين، عادل العقيد

سكرتير رئيس التحرير
نايف أمان

قسم اإلعالن والتوزيع
هاتف 2419441  |  فاكس 2419933

Aafaq5@kku.edu.sa

كافة المراسالت باسم المشرف العام، صحيفة »آفاق«
المدينة الجامعية بأبها، مبنى المدرجات المركزية )ب(

هاتف: 2419441  |  فاكس: 2419933
aafaq@kku.edu.sa :اإليميل العام

twitter.com/aafaqkku  |  facebook.com/aafaqkku

كافة اآلراء الواردة في الصحيفة تعبر عن وجهة نظر أصحابها
وال تعكس بالضرورة رأي صحيفة آفاق أو رأي جامعة الملك خالد

كافة الحقوق محفوظة لصحيفة »آفاق«

أرقام قياسية

هل تعلم؟

يقع في الطابق 77
بـ »برج المملكة«
مسجد الملك 
عبداهلل يدخل 

موسوعة جينيس
ال�سريفن  دخل م�سجد خادم احلرمن 
املييلييك عييبييداهلل بيين عييبييدالييعييزيييز، الييواقييع 
اململكة  بيييرج  مييبيينييى  ميين  الييطييابييق 77  يف 
ليياأرقييام  جيني�س  مو�سوعة  بالريا�س، 
الييقيييييا�ييسييييية بيي�ييسييفييتييه اأعيييليييى ميي�ييسييجييد يف 

العامل.
وذكرت املو�سوعة اأن امل�سجد الذي مت 
النتهاء من بنائه يف اخلام�س من يوليو 
الييعييامل كله،  الأعييلييى يف  عييام ٢004، يعد 
اإذ يقع يف قمة برج اململكة وعلى ارتفاع 
183 مرا )600 قدم( من م�ستوى �سطح 
امل�سجد  اأن  املو�سوعة  و�سجلت  الأر�يييس، 
الذي يعد حتفة عمرانية هو الوحيد يف 

العامل من حيث م�ساحته وارتفاعه.

• الزرافة ال صوت لها.

• األسد ينام 20 ساعة في 
اليوم ويستيقظ أربع ساعات 
فقط يصطاد فيها فريسته.

• عدد لغات العالم ولهجاته
نحو 5000 بينها 65 

أبجدية.

• الطحلب البحري هو أسرع 
النباتات نموا في العالم.

• أصل كلمة فيتامين هي فيتا 
الالتينية وهي تعني الحياة.

• قطب األرض الشمالي 
اكتشف قبل القطب الجنوبي.

إستراحة آفاق

أسبوعية جامعة الملك خالد



ملتقى حفظ النعمة مسؤوليتنا جميعا
عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر

المؤتمر السعودي األول للبيئة
مركز االمير سلطان بن عبدالعزيز للبحوث والدراسات البيئية والسياحية

الملتقى العلمي األول لكليات العلوم واآلداب 
كلية العلوم و االداب بخميس مشيط

13-15 جماد االول 1437هـ 

27 - 29 جمادى األولى 1437

14 إلى 15 جمادى الثاني 1437

أ. د . علي
بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa

نافذة

فكرة!

أحوال أبها

العالم من حولنا

التاريخالفعالية والجهة المنظمة

التقويم األكاديمي

الخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحد

189

غائمماطر
مشمسجزئيا

199199٢08٢18

ماطر ماطر

ملفات الموظفين 
إلكترونيا

اجلامعة  موظفي  بع�ض  تر�سيح  عند 
يتم  امل�ستحقة  املراتب  خمتلف  على 
املر�سحني  من  الطلبات  من  عدد  طلب 
م��ث��ل ����س���ورة ال���ه���وي���ة ال��وط��ن��ي��ة، 
والدورات، وا�ستكمال منوذج الرت�سيح، 
وقتا  تاأخذ  التي  الطلبات  من  ونحوها 
من  الرغم  على  موظف  كل  من  كبريا 
وجود هذه الوثائق �سمن ملف املوظف 
على  حمتويا  جهة،  كل  لدى  املتوافر  
هكذا  اأو  وال��وث��ائ��ق،  البيانات  جميع 

يفرت�ض.
من  ك��ث��ري  يف  متقدمة  اجل��ام��ع��ة 
اخت�سرت  التي  الإلكرتونية  اخلدمات 
ا�ستعمال  من  وخففت  واجلهد  الوقت 
تعامالتها  اأغ��ل��ب  واأ���س��ب��ح��ت  ال����ورق 
التقنية  ب��اأن  منها  اإميانا  اإلكرتونية، 
ت�ستطيع حفظ جميع البيانات بدقة، 
ملفات  ي�سمل  مل  التطور  ه��ذا  ولكن 

املوظفني كما يبدو.
وال�سوؤال هنا: ما املانع من اأر�سفة 
التدري�ض  واأع�ساء  املوظفني  ملفات 
اإلكرتونيا لخت�سار الوقت الذي ي�سبق 

مو�سم الرتقيات؟

البرد.. مرحبا
�سكانيا  وحراكا  ون�ساطا  حيوية  يعك�س  للمملكة  املناخي  التنوع 
اململكة  �سكان  ويتمتع  بادنا،  يف  املختلفة  املناخية  املناطق  بن 
وتعي�س  الطق�س.   والتعدد يف مامح  املناخي  التنوع  مبثل هذا 
املناطق،  اجتاحت خمتلف  الييربد  الأيييام موجة من  هييذه  اململكة 
ف�سقطت الثلوج يف مناطق كما نزلت درجة احلرارة اإلى ال�سفر 

يف مناطق عديدة.
التي جتتاحنا خييال هذا  اليييربودة  �سدة  ميين  الييرغييم  وعلى 
الييبيياردة.   الأجييييواء  هييذه  ملثل  كييرث  هيينيياك حمبن  اأن  ال  ال�ستاء، 
املناخي  التنوع  بهذا  الإجييمييال  يف  ع�سر  منطقة  او  اأبها  وتتميز 
احليوي، حيث ي�سمل مثل هذا التنوع �سواطئ بحرية وامتدادات 
من  منطقة  اأي  يف  تتوفر  ل  وهييذه  جبلية،  ومناطق  �سحراوية 
ال�سياحة  اأبها عا�سمة  اختيار  اأ�سباب  اأحد  اململكة، وهذا  مناطق 

العربية ٢017.
حيث ميكن اأن يتنقل الفرد منا بن هذه املناطق يف ظرف 
متنوعة  واأجييواء  خمتلف  بطق�س  ويتمتع  دقائق،  واأحيانا  �ساعة 

ومظاهر خمتلفة.

أسبوعية جامعة الملك خالد

الصفحة األخيرة

ومن الفنون
ما يصعب 

تفسيره!
»با�سافراج« فنان هندي 

املتخ�س�ض بفنون الزجاج، 
يحمل زجاجة بحجم ١٠ 

ليرتات وقد و�سع يف داخلها 
�سورة مع اإطارها، جتمع 

رئي�ض وزراء الهند »ناريندرا 
مودي« والرئي�ض الفرن�سي 

»فران�سوا هولند« الذي 
�سيكون �سيف ال�سرف خالل 

احتفالت الهند بيومها 
الوطني قريبا.
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